


1. nap
Indulás a hajnali órákban. Útközben pihenô Trojaneban, az óriási fánkok hazájában, ahol mindenki
vásárolhat az ízletes fánkcsodákból. Triesztben városnézés, majd látogatás Miksa fôherceg rezidenciá-
jába, a tengerparti fekvésû, igencsak impozáns MIRAMARE – kastélyba. A trieszti program helyett
választható a világhírû postojnai cseppkôbarlang megtekintése is. Ezt követôen a szállások elfoglalása
a népszerû tengerparti üdülôvárosban, Bibioneban. Szabadprogram.

2. nap
Szabadprogram, pihenés, fürdés Bibioneban, ill. kellô számú jelentkezô esetén fakultatív kirándulás
Rómeó és Júlia városába, Veronába, majd Szent Antal otthonába, Padovába. Szállás Bibioneban.

3. nap
Szabadprogram, pihenés, fürdés Bibioneban, ill. kellô számú jelentkezô esetén fakultatív kirándulás
Velencébe, ahol városnézés: Szent Márk bazilika, Harangtorony, Dózse Palota, Sóhajok hídja, Rialto-
híd, Canal Grande-n található paloták. Az autóbusz Punta Sabbione-ba érkezik, onnan hajóval uta-
zunk Velencébe. Szállás Bibioneban.

4. nap
Délelôtt kiköltözés az apartmanokból (09. 00 óra), szabadprogram, pihenés, fürdés Bibioneban, ill.
kellô számú jelentkezô esetén fakultatív kirándulás:
a) Bledbe, ahol egy jégkorszaki gleccser maradékát, a kristálytiszta vizû Bledi tavat találjuk.
Látogatás a várban, séta a tó körül, plentával (tradicionális helyi csónak) átjuthatunk a tó köze-
pén lévô kis szigetre, ahol a XVII. századi templomot találjuk. Ezután könnyû túrát teszünk a vad-
regényes Vintgar szurdokban, ahol a sebes Radovna folyó 1600 m hosszan és több mint száz
méter mélyen bevéste magát a sziklák közé. vagy

b) Plitvicei tavakhoz, mely Európa egyik legszebb természeti csodája - kristálytiszta vizû tavak, víz-
esések, zúgók, források, erdôk káprázatos együttese.

Az esti órákban indulás Magyarországra, folyamatos utazás rövid pihenôkkel.

5. nap
Hazaérkezés Magyarországra a 4. napi program függvényében a kora reggeli vagy délelôtti órák-
ban.

Fakultatív kirándulási lehetôségek (min. 30 fô-nél):
– Velence 1 teljes nap 15 Euro
– Velence-Murano-Burano szigetek 15 Euro
– Padova-Velence 25 Euro
– Padova-Verona 25 Euro
– Verona-Sirmione (Garda tó) 28 Euro
– Caorle-Portogruaro 12 Euro
– Lignano csúszdapark (belépôvel) 24 Euro
– Dolomitok 25 Euro
– Bledi tó és a Vintgar szurdok 15 Euro
– Plitvicei tavak 20 Euro
– Isztria kincsei (Pula–Rovinj-Limski fjord) 20 Euro

Figyelem! A Plitvicei tavak vagy a Bledi tó-Vintgar szurdok programunk csak a 4. napon valósítható meg.
Mivel e térségekbôl már nem megy vissza az autóbusz Bibioneba, ezért minden utasunk beleegyezése
szükséges hozzá. A többi programot min. 30 fô jelentkezô esetén indítjuk.

Részvételi díj: 26.900 Ft/fô-tôl
A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás és az
idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a fakultatív progra-
mok, a velencei hajójegy, a belépôjegyek és a biztosítás díját.
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Napfényes Itália
Üdülés az olasz Adrián -Bibioneban

Idôpontok: 05.04-14 között 05.13-23 között 05.01-05, 05.22-06.14 06.15-08. 31
és 09.01-30 között között

Részvételi
díj/fô 26.900 Ft 29.900 Ft 31.900 Ft 34.900 Ft
Üdülôhelyi
illeték 1,5 Euro/fô 1,5 Euro/fô 1,5 Euro/fô 1,5 Euro/fô

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 5-6 személyes apartmanban

(2 és 3 légterû apartmanok)Ellátás: önellátó (étkezés igényelhetô)



Részvételi díj: 61.900 Ft/fô-tôl

Idôpontok 03.28-04.25 és 09.05-10.04 04.25-05.09 és 05.23-30 és
05.09-23 között között 06.06-27 között 08.29-09.05 között

Holiday home

önellátás 61.900 Ft 62.900 Ft 66.900 Ft 68.900 Ft

Hotel***

reggeli
74.900 Ft/fô egész évben (felnôtt csoport)
69.900 Ft/fô egész évben (diák csoport)

Üdülôhelyi illeték 8 Euro/fô egész évben

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás és az idegenvezetés
költségeit. Nem tartalmazza a belépôjegyek, a firenzei behajtási illeték (kb. 400
euro/csoport) és a biztosítás díját.
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Napsütötte Toszkána
Firenze - Siena - San Gimignano - Pisa - Lucca

1.nap
Indulás a hajnali órákban. Folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Útközben rövid séta
Bolognaban. Itt találjuk Európa legôsibb egyetemét, városközpontja máig épségben
ôrzi középkori képét. Városnézés során megtekintjük a Piazza Nettuno, a Piazza
Maggiore épületeit, Bologna jelképévé vált két egymás felé dôlô XII. sz.-ban épült ferde
tornyot. Este a szállások elfoglalása.

2.nap
A mai napot a „toszkán fôvárosban”, Firenzében töltjük: Santa Croce templom, Dante
szülôháza, Dóm, Keresztelô kápolna, Giotto harangtornya, Piazza della Signoria,
Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Pitti palota. Szabadprogram, majd visszautazás a szál-
láshelyre.

3.nap
Kirándulás Toszkána középkorból itt felejtett városaiba. Sienaban ismerkedés a város
látnivalóival: Dóm, Keresztelô kápolna, fôtér. Rövid megálló a hegytetôre épült
Montereggioniben, ahol a várfalat körbejárva, nagyon szép panorámát élvezhetünk: a
környezô dombok és a ciprusokkal szegett táj lenyûgözô látványt nyújt. Ezt követôen
utazás a „középkor Manhattanjébe” San Gimignanoba, a tornyok városába. Séta a
középkori utcákon, majd a híres tornyok tetejérôl élvezhetjük a kilátást a gyönyörû
toszkán vidékre. Szabadprogram, szállás ahol elôzô este.

4.nap
Kirándulás a csodás Chianti borvidéken. Ellátogatunk Greve in Chiantiba, majd
Toszkána egyik legszebb falujába, Montefioralle-ba vezet utunk, ahol visszacsöppe-
nünk a középkorba, délután pedig Figline Valdarno hangulatos óvárosában teszünk
egy kellemes sétát.

Választható fakultatív program: kirándulás a Cinque Terre földjére:
Egész napos kirándulás a Cinque Terre Nemzeti Parkba, az „Öt föld” mesés tájára.
Hajóval és gyalogtúrával fedezzük fel a sziklák oldalában épült mesés kis halászfalvakat.
A reggeli órákban La Spezia-ból hajózunk Riomaggiore festôi városába. Végigsétálunk
a sziklák oldalába vájt híres tengerparti sétányon, a Szerelmesek Ösvényén.
Manarolaban újból hajóra szállunk, és a Cinque Terre gyöngyszeméhez, Vernazza vagy
Monterosso hangulatos, színes házakkal teli falvacskájába érünk, hogy ki-ki kedve
szerint felfrissüljön az azúrkék tengerben és élvezze a mediterrán hangulatot.
Program ára: 5.900 Ft/fô + hajójegy kb. 25 euro/fô

5.nap
Reggel elindulunk Pisaba, ahol a román építészet gyönyörû épületeit találjuk:
Dóm, Campo Santo, Ferde torony a Csodák terén. Látogatás Luccaba Puccini szü-
lôvárosába, ahol megtekintjük a gyönyörû óvárost sikátoraival, patinás palotáit és
fôterét. Szabadprogram. Hazaindulás a késô délutáni órákban, folyamatos utazás
rövid pihenôkkel, éjszaka az autóbuszon.

6.nap
Hazaérkezés Magyarországra a délelôtti órákban.

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 4-6 fôs holiday home

(2 ill. 3 háló + nappali felszerelt konyhával,fürdôszoba)
Ellátás: önellátó
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1. nap
Indulás a délutáni órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel, éjszaka az autóbuszon.

2. nap
Reggel érkezés Rómába: Délelôtt a Victor Emanuel emlékmû, Capitoliumi múzeum, Forum Romanum,
császárfórumok, Palatinus domb, Colosseum megtekintése, majd a Spanyol lépcsô, Trevi kút,
Pantheon, Piazza Navona. Szabadprogram, majd a szállások elfoglalása Róma környékén.

3. nap
Az örök város felfedezése: Vatikáni múzeumok és a Szent Péter bazilika, megtekintése, késôbb séta a
Tiberis partjára: Marcellus színház, Forum Boarium, Vesta-templom, a Bocca Della Verita, Ponte Rotto
megtekintése. Késô délután utazás a szállásra, szabadprogram.

4. nap
Vulkántúra a Vezúv kráteréhez, ahonnan páratlan kilátás nyílik a nápolyi öbölre és a sorrentói félszi-
getre, majd Pompei romvárosába látogatunk. Este visszautazás a Róma környéki szálláshelyre.

5. nap
Délelôtt a San Pietro in Vincoli
templomba vezet utunk, ahol
Michalengelo Mózes szobrát is
láthatjuk, majd a Lateráni baziliká-
ba látogatunk. Délután szabad-
program vagy kirándulás Róma ten-
gerpartjára.

6. nap
Reggel a szállások elhagyása után
utazás Assisi-be, ahol megtekintjük
a St. Ferenc bazilikát a Giotto
freskókkal. Esti séta a lagúnák váro-
sában, Velencében: Doge Palota,
Szent Márk tér, Sóhajok hídja,
Harangtorony megtekintése. Haza-
indulás a késô esti órákban.

7. nap
Hazaérkezés a délelôtti órákban.

Róma - Pompei - Vezúv
Assisi és Velence látnivalóival (limitált ajánlat)

Részvételi díj: 59.800 Ft/fô-tôl

Idôpontok 09.01-20 között 03.27-06.28 és 08.21-31 között 06.28-08.20
09.21-10.31 köz. között

Holiday home

önellátás 59.800 Ft/fô 62.900 Ft/fô 65.800 Ft/fô -

Holiday ���

reggelivel 79.900 Ft/fô 79.900 Ft/fô 79.900 Ft/fô 79.900 Ft/fô

Üdülôhelyi

illeték 8 Euro/fô 8 Euro/fô 8 Euro/fô 8 Euro/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedést, szállás, a megadott ellátás és az
idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a belépôjegyek, római tömegközlekedés,
velencei hajójegy és az utasbiztosítás díját.
Odaútban tranzitszállás kérhetô: 8.400 Ft/fô

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 4-6 fôs holiday home

(2 ill. 3 háló + nappali felszereltkonyhával, fürdôszoba)Ellátás: önellátó



Milánó és az Észak-olasz tóvidék
(limitált ajánlat)

Részvételi díj: 49.800 Ft/fő-től

Idôpontok 04.01-25 04.25-05.23, 05.23-06.07 09.13-10.31
között 06.06-28 és 09.01-13 között között között

Holiday home

önellátás - 49.800 Ft/fô 55.800 Ft/fô -

Holiday ���

reggelivel 79.900 Ft/fô 79.900 Ft/fô 79.900 Ft/fô 79.900 Ft/fô

Üdülôhelyi

illeték 6 Euro/fô 6 Euro/fô 6 Euro/fô 6 Euro/fô

Az ár tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, megadott ellátás és az idegenvezetés költsé-
geit. Nem tartalmazza a belépôjegyek és a biztosítás díját. Leonardo-Utolsó vacsora c. festményé-
nek megtekintéséhez elôzetes bejelentés szükséges, melyet megrendeléskor kérünk jelezni.

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 4 fôs holiday home

(2 háló + nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)Ellátás: önellátó

1.nap
Indulás Budapestrôl reggel 05.00 órakor. Folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Este a szál-
lások elfoglalása Varese környékén.

2.nap
Délelôtt a hangulatos Varesevel ismerkedünk. Csodás villái (Villa Ponti, Villa Menafoglio,
Biumi Palota, Villa Mirabello, Giardini di Palazzo Estense, Villa Recalcati, stb) és lenyûgö-
zô templomai, mint a San Vittore bazilika és harangtornya, a 12. századi San Giovanni
keresztelôkápolna igazi pezsgô turista paradicsommá teszik a várost. Látogatás az Alpok
lábánál fekvô szépséges Como-ba, ahol a kis terek, a gazdag épületek, szûk utcácskák, csi-
nos katedrálisok, a kikötô és a part menti promenád mediterrán hangulata igazán ven-
dégmarasztaló. Hajókirándulás a hegyekkel körülölelt mesés tavon Bellaggioba. Utunk
során gyönyörködhetünk a part menti festôi villákban, melyek ma híres színészek, divat-
tervezôk rezidenciái. Tremezzoban megtekintjük a tó legszebb rokokó kastélyát a Villa
Carlotta-t. Amennyiben idônk engedi, hazafelé ellátogatunk egy híres svájci csokoládé
manufaktúrába, ahol kóstolóval egybekötve ismerkedhetünk a csokoládékészítés törté-
netével ill. fortélyaival, valamint kedvünkre vásárolhatunk a csokoládé remekekbôl is.
Szállás ahol elôzô este.

3.nap
Kirándulás az olasz tóvidék gyöngyszeméhez, a hófödte hegycsúcsokkal ölelt festôi
Maggiore tóhoz. Hajókirándulás a Borromeo szigetekre: felkeressük Pescatori sziget vad-
regényes kis halászfaluját, majd az Isola Bella sziget csodás, teraszos kertjérôl ismert kas-
télyával ismerkedünk. A kastélyból meseszép kilátás nyílik a tóra és a sziget gondozott
parkjaira. A napot a híres üdülôhely, Stresa városával zárjuk, mely ódon hangulatú óvá-
rosával, elegáns villáival rengeteg látogatót vonz. Szabadprogram, szállás ahol elôzô
este.

4.nap
Városnézés Lombardia fôvárosában, Milánóban. Séta a történelmi belvárosban: dóm,
királyi palota, Scala (a világhírû operaház), majd utunk a Santa Maria delle Grazie temp-
lomban folytatódik, ahol megcsodálhatjuk Leonardo da Vinci leghíresebb festményét,
az Utolsó vacsorát. A dómhoz közel található a gyönyörû fedett bevásárló árkád, a
Galleria Vittorio Emanuele II, melynek üvegkupolája, mozaikpadlója csodálatos. Séta a
Via Monte Napoleone-n, világ egyik "divatfôutcáján", ahol elegáns és drága ékszer-
boltok, a nagy divatházak, mint a Gucci, a Louis Vuitton, vagy a Prada fényes üzletei és
székhelyei sorakoznak. Szabadprogram. Útközben pihenô a Garda tónál, ahol
Sirmionet, a félszigetre épült hangulatos városkát tekintjük meg. Hazaindulás az esti
órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel, éjszaka az autóbuszon.

5.nap Hazaérkezés Magyarországra a délelôtti órákban.

+1 nap hosszabbítás Svájcban

Kirándulás a Szent Bernard hágón, vadregényes alpesi tájakon keresztül a Rajna
világhírû szurdokához, a Via Malához. Délután Svájc egyik legszebb városában, a
mediterrán Luganoban teszünk sétát. Szállás. Program díja: 7.900.-Ft/fô/holiday
home, 17.900 Ft/fô hotel���
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1. nap
Indulás Budapestrôl a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel.
Látogatás a hegyek között megbúvó hangulatos Pieve di Cadore-ban, ahol Tiziano
szülôházát és a városka templomában Tiziano híres festményét a „Madonnát gyer-
mekével” tekintjük meg. Ezt követôen rövid sétát teszünk a dimbes-dombos utcá-
kon. Lenyûgözô tájakon keresztül jutunk el a Dolomitok királynôjéhez, Cortina
d'Ampezzoba, a környék legfestôibb üdülôhelyére, ami az 1956-os téli Olimpiának
adott helyet. Utazás a Misurina tengerszemhez (1750 m), séta a tóparton vagy libe-
gôvel több, mint 2000 m magasságig juthatunk fel, ahonnan a Dolomitok lélegzetel-
állító sziklacsúcsát a Tre Cime di Lavaredo-t csodálhatjuk. Szállások elfoglalása.

2. nap
Utazás Malcesine hangulatos kisvárosába, ahonnan kabinos felvonóval a Monte
Baldo csúcsára jutunk fel, gyönyörködhetünk a Garda-tóra nyíló páratlan kilátásban.
Ezután a Garda tó északi partjának legszebb kisvárosába Riva del Garda-ba utazunk.
A város már a Monarchia idejében is Európa legnépszerûbb üdülôhelye volt. A ha-
talmas hegygerincek övezte, festôi tópartot gazdag mediterrán növényzet veszi
körül. Igény szerint hajókirándulás a Garda tavon. Délután Arco városába látoga-
tunk, itt a magas sziklára épült várat keressük fel, mely uralja a város látképét. A 10.
században épült várból kitûnô kilátás nyílik a környékre. Miután bebarangoltuk a
romos várat, egy remek ösvényen, öreg olajfák közt gyalogolunk le Arco hangulatos
óvárosába. Itt szabadprogram keretében sétálunk egyet a középkori épületek közt
és a hangulatos sikátorokban, de benézhetünk a tipikus olasz fagylaltozókba is. Ha
idônk engedi hazafelé rövid séta Trento-ban.

3. nap
Utazás Dél-Tirol fôvárosába, Bolzanoba. Ismerkedés a várossal (Dóm, Dominikánusok
Temploma, Laubengasse stb.). Lehetôség a világhírû Dél-Tiroli Régészeti Múzeum
megtekintésére, melynek fô szenzációja Ötzi, az ôsember, akit jégbe fagyva találtak
meg 1991-ben a közeli Ötztali-Alpokban, 3200 méteres magasságban. Ezután ellá-
togatunk a Merano melletti Trauttmansdorff kastély 12 hektáron elterülô kert
együttesében. A séta során rendkívül változatos mediterrán és egzotikus növényvi-
lágban gyönyörködhetünk. Délután séta az elegáns üdülôvárosban, Meranoban
mely ún. szubalpin éghajlatáról nevezetes. Északról hatalmas hegyek védik, a déli
nyitott völgyön keresztül viszont akadálytalanul érkezhet a meleg levegô Itáliából.
Meran városa fölött emelkedik Tirol falu vára, mely a tartománynak is a nevet
adta. Séta a faluban, majd továbbutazás az Etsch folyó völgyében.

4. nap
Kirándulás a Taufer völgybe. Séta Sand in Taufers-ben. Ez egy tipikus alpesi falu
az Ahr patak partján. A falu fölött emelkedô vár az egyik legjelentôsebbnek szá-
mít Dél-Tirolban. Látogatás a várban. Délután Dietenheimban Dél – Tirol
Néprajzi Múzeumának megtekintése. Hazaérkezés Budapestre késô éjszaka.

Részvételi díj: 49.900 Ft/fô

2015. május 23 - június 28 és augusztus 29 - szeptember 13 között

A részvételi díj tartalmazza az utazás, szállás és az idegenvezetés költsé-
gét. Nem tartalmazza a belépôjegyek árát és az utas biztosítás díját.
Csoportos biztosítás köthetô. Üdülôhelyi illeték: 6 euro/fô, helyszínen
fizetendô.

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 4 fôs holiday home

(2 háló + nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)Ellátás: önellátó
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Varázslatos Dolomitok
(limitált ajánlat)



1. nap
Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás, rövid pihenôkkel. Útközben város-
nézés a császári városban, Bécsben: Operaház, Természettudományi Múzeum,
Parlament, Városháza, Hofburg, Graben, Szent István dóm. Szabadprogram. Majd foly-
tatjuk barangolásunkat Graz-ban: Dóm, Mauzóleum, fôhercegi rezindecia, Jezsuita
rendház, Schlossberg. Este a szállások elfoglalása Karintia térségében.

2. nap
Reggel utazás Karintia mesebeli reneszánsz kastélyához, Hochosterwitz várához.
Ausztria egyik legtöbbet látogatott álomvára egy 160 m magas sziklakúpon helyezke-
dik el, a hegyre tekeredô út 14 kapun vezet át. (Napjainkban már egy „lovaglift” is
vezet a várudvarba.) Délután az Európai Nostra diplomával többször is kitüntetett tar-
tományi székhelyre, a rózsák városaként is emlegetett Klagenfurt-ba látogatunk. Az itt
található Minimundus kihagyhatatlan élmény - a világ leghíresebb épületeinek makett-
jeit nézhetjük meg 1:25 kicsinyítésben. Ellátogatunk a félszigetre épült Mariawörthbe,
mely már a 9. században a térség vallási központja volt. A nap zárásaként esti séta
Karintia harmadik legnagyobb tavánál, az Ossiachi-tónál.

3. nap
Délelôtt kirándulás kabinos felvonóval a Gerlitzen hegyre. Az 1500 méteres magas-
ságból csodás panoráma tárul szemünk elé a gyönyörû Ossiachi és a Wörthi tóra. Aki,
megbirkózik a tériszonyával, odafönn a hüttékben karintiai házias ételek, alpesi
hangulat, siklóernyôsök várják. Ezt követôen látogatás Landskron várába.
Továbbutazás Villach-ba, ahol a csodálatos templomok és a szép óváros egy kellemes
sétára hívogatnak. Szállás.

4. nap
Délelôtt Ausztria leglátványosabb szurdokát, a Liechtenstein-szurdokot tekintjük
meg. A vízesés, a sötétzöld mohos sziklák, a sziklákon keresztül szûrôdô napfény és
a víz által létrejött szivárványok különleges hangulatot teremtenek a legendás hely
meglátogatásakor. Délután utazás Salzburgba, ahol városnézés: Mozart szülôháza,
Dóm, Hercegérseki Palota, Ferences templom, Mirabell kastély, majd szabadprog-
ram. Késô délután hazaindulás, érkezés Magyarországra a késô esti órákban.

+ 1 nap hosszabbítás

Kirándulás hegyi vasúttal a Mölltal Gleccserre, hógolyózás 2800 m magasan.
A gleccser egyedülálló fekvése és klímája következtében nyáron is hó biztos és
lenyûgözô látványt nyújt. Szállás.
Program ára: 7900.-Ft/fô + üdülôhelyi illeték 3 euro/fô.

Részvételi díj: 37.900 Ft/fô

2015. 04.25 - 05.22 és 2015. 09.05 - 09.26 között

Részvételi díj: 41.400 Ft/fô

2015. 05.23 - 06.27 és 2015. 08.29 - 09.05 között

Az árak tartalmazzák a szállás, idegenvezetés, autóbusz költségét.
Nem tartalmazzák a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Üdülôhelyi illeték: 9 euro/fô/3 éj helyszínen fizetendô (kötelezô)

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 4-6 fôs holiday home

(2 ill. 3 háló + nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)Ellátás: önellátó
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Karintia
A mediterrán hangulat és az alpesi hegycsúcsok fellegvára



1. nap
Indulás Budapestrôl a hajnali (04.30) órákban, utazás rövid pihenôkkel. Elsô állomásunk a gyönyörû
Salzkammerguti-tóvidéknél, Mondsee városában lesz. A városka fôterén a hatalmas plébániatemplom
nagyszerû barokk homlokzata és a hangulatos, színesre festett házak együttese megkapó látvány. Séta
a festôi környezetben lévô tóparton. Este a szállások elfoglalása a Bodeni-tó térségében.

2. nap
Délelôtt szomszédolás Svájcban a schaffhauseni Rajna vízesésnél, amely Európa legszélesebb vízesése
(150 m). Ezután a Svájc gyöngyszemének tartott Stein am Rheinnel ismerkedünk. A városnézés során
lehetôségünk lesz jó néhány hamisítatlan svájci csokoládéüzletet is felkeresni. Délután látogatás
Mainau virágszigetére, mely ékszerként terül el a smaragdzöld Bodeni-tóban. Tavasztól késô ôszig
különbözô mediterrán és trópusi virágnövényeket találunk, a pálmaház és a pillangók házának színes
pompája nyújt felejthetetlen élményt. Visszautazás a szállásra.

3. nap
Délelôtt városnézés Lindau bájos óvárosában, mely a Bodeni-tó egy kis szigetét foglalja el. Megnézzük
a régi városházát és a Péter templomot. A parti sétányról különleges látványt nyújt a világítótorony
és az oroszlánok ôrizte kikötôbejárat. Friedrichshafenben, látogatás a híres Zeppelin léghajómúze-
umban. Barangolás Meersburgban, Németország egyik legfestôibb kisvárosában. Az ezer éves vár és
az ódon favázas házak a Bodeni-tó mellett a késô középkorba repítik vissza a látogatókat. Szállás.

4. nap
a) Utazás a Fekete-erdô mediterrán hangulatú „fôvárosába”, Freiburgba. Dél-Német¬or¬szág egyik leg-
szebb városának látnivalói: Münster, ezeréves dóm, városháza. Ezt követôen a Pokol-völgyön át érkezünk
a Titi-tóhoz, séta a tóparton. Útban hazafelé pihenô Donaueschingenben, a híres Duna-forrásnál. Este
visszautazás a szállásra. vagy

b) Egész napos látogatás a híres szórakoztató központban, az Európa Parkban. Németország legnagyobb
élményparkja több mint 120 attrakcióval fantasztikus szórakozást ígért kicsiknek és nagyoknak egyaránt:
csokivilág, idôutazás, lézer show, 4D-mozi, Forma 1 versenyautók, Silver Star hullámvasút, vízi hullámva-
sút, Eurosat „ûrutazás”, show mûsorok… Este visszautazás a szállásra.

5. nap
Mai napunkat az ausztriai Dornbirnben és környékén töltjük. Elsô állomásunk egy gyönyörû
természeti képzôdmény, a Keleti-Alpok egyik leghíresebb és legszebb szurdoka, a Rappenloch
szurdok, mely csak gyalogosan közelíthetô meg. Ezt követôen kabinos felvonóval a környezô
hegyek (1064 m) és a tó panorámájában gyönyörködhetünk. A hegytetôrôl nyílik a legszebb
kilátás a három határos országra: Ausztriára, Németországra és Svájcra, valamint a közeli mintegy
240 hegycsúcsra. A hegyi kirándulás után látogatás a világ legnagyobb Rolls-Royce
Múzeumába, ahol mintegy 3000 m2-en találunk kiállított modelleket és egy szerelômû-
helyt is bemutatnak. Az esti órákban hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenôkkel,
éjszaka az autóbuszon.

6. nap
Érkezés Budapestre a délelôtti órákban.
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Kalandozás a Bodeni-tó körül
Ausztria, Svájc és Németország rejtett kincsei
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Részvételi díj: 49.900 Ft/fô-tôl

Idôpontok: 04.25-05.23 és 05.23-06. 27 és 06.27-07.12
09.05-10.31 között 08.29-09.05 között között

Részvételi

díj/fô 49.900 Ft 61.900 Ft 69.900 Ft
Üdülôhelyi
illeték 2.500 Ft/fô 2.500 Ft/fô 2.500 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás és az idegen-
vezetés költségeit. Nem tartalmazza a belépôjegyek, az ellátás és az utas-
biztosítás díját. Csoportos BBP biztosítás köthetô.

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 4-6 fôs holiday home

(2 ill. 3 háló + nappali felszerelt
konyhával, fürdôszoba)Ellátás: önellátó



1. nap
Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Út közben rövid
városnézés a gyönyörû hegyek között fekvô tiroli fôvárosban, Innsbruckban: Mária
Terézia utca, Diadalív, Aranytetô, várostorony, Hofkirche, Hofburg. Az esti órákban a
szállások elfoglalása Ausztriában.

2. nap
Reggeli után tovább utazás Svájcba. Elsô állomásunk St. Gallen lesz, ahol megtekintjük
a barokk katedrálist és a világörökséghez tartozó kolostorkönyvtárat. Délután séta a
svájci fôváros, Bern utcáin. Városnézés a világörökség részét képezô óvárosban:
Marktgasse-i piac, Szt. Vinzenskirche székesegyház (Münster), Zytglogge az asztronó-
miai órával. Este a szállások elfoglalása.

3. nap
Délelôtt Svájc híres mûemlékét, a vízre épült Chilloni kastélyt tekintjük meg, majd séta
a genfi tó partján lévô Montreuxben. Ezt követôen a csodás Yvoire-ba utazunk, mely
Európa legvirágosabb települése, utcái, házai, a középkor hangulatát árasztják.
Napunkat pedig Genf városával zárjuk: Jet d’Eau szökôkút, Városháza, a reformáció
emlékmûve, Szt Péter Katedrális. Szállás.

4. nap
Délelôtti úti célunk Chamonix - az „Alpok királynôje” a Mont Blanc lábánál. Neve
fogalom a hegyek szerelmesei körében. Séta lehetôség a városban, majd felvonóval
jutunk el az Aiguille du Midi-hez, Európa legmagasabban fekvô kilátópontjához
(3842 m), karnyújtásnyira a Mont Blanc-tól (4807 m), ahol felejthetetlen körpanorá-
mában lesz részünk. Ezt követôen Savoya legszebb városába, Annecy-be látogatunk.
Séta a csatornák szelte, szûk, sikátoros középkori utcákon, melynek hangulata
Velencére emlékeztet. Várából nagyszerû kilátás nyílik a tóra és a környezô hegyek-
re. Este visszautazás a szállásra.

5. nap
A szállás elhagyása után rövid séta Lausanne-ban, ahol a Savoyai-hercegek és
a lausanne-i püspökök uralkodtak. Majd utazás Gruyeres-be, a városka és a
vár utcáin sétálva úgy érezzük, mintha több száz évvel visszarepültünk volna
az idôben. Lehetôségünk lesz egy sajtüzem, vagy a híres Cailler csokigyár
meglátogatására, természetesen kóstolóval egybekötve. Amennyiben idônk
engedi rövid séta Luzern óvárosában, a város jelképeinek, az Oroszlános
emlékmûnek és a Kapellbrückének (középkori fedett fahíd) megtekintése.
Hazaindulás az esti órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel.

6. nap
Érkezés Magyarországra a délelôtti órákban.

Az 5. napi program felcserélhetô:
Szakmai program a Cern-ben! Betekintést nyerhetünk a világ legnagyobb részecs-
kefizikai laboratóriumába, a Cern-be. Látványos programok (a jövô gyorsítói,
a világegyetem részecskéi, a Nagy Hadronütköztetô) várják az idelátogatókat.
(A Cern-be legalább egy fél évvel hamarabb be kell jelentenünk a csoportokat,
emiatt ajánlott az elôzetes idôpont egyeztetés irodánkkal)

Részvételi díj: 88.900 Ft/fô

mely ár tartalmazza az autóbusz közlekedés, a reggeli, a szállás és az ide-
genvezetés költségeit. Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utasbizto-
sítás díját.
Üdülôhelyi díj: 2.900.-Ft/fô
Hazaútban tranzitszállás kérhetô: 8.900 Ft/fô

TOP AJÁNLAT!
Részvételi díj: 69.900 Ft/fô

holiday home-ban önellátásal
(2 háló + nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)
Üdülôhelyi illeték: 2.900 Ft/fô
Kérje ajánlatunkat!
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Svájc, a hófödte Alpoktól Savoya-ig
�

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: hotel�� 4 éj

(2 ágyas fürdôszobás szobák)Ellátás: reggeli



1. nap
Indulás Magyarországról a kora esti órákban, utazás rövid pihenôkkel, éjszaka az autóbuszon.
(tranzitszállás igényelhetô)

2. nap
Reggel érkezés a látványos schaffhauseni Rajna vízeséshez, amely Európa legszélesebb vízesé-
se (150 m). Ezután a Svájc gyöngyszemének tartott Stein am Rheinnel ismerkedünk. Este a szál-
lások elfoglalása.

3. nap
Délelôtt kirándulás a Trümmelbach gleccservízeséshez (10 hatalmas vízesés egy hegy belsejé-
ben), mely a Berni-Alpok 4000 m magas hegyei között fekszik a Lauterbrunneni völgyben,
Európa egyik legszebb gleccservölgyében. Lehetôség nyílik a híres Jungfrau fogaskerekû
vasúttal egy kilátópont elérésére. Délután séta a svájci fôváros, Bern utcáin. Városnézés a világ-
örökség részét képezô óvárosban: Marktgasse-i piac, Szt. Vinzenskirche székesegyház
(Münster), Zytglogge az asztronómiai órával. Visszautazás a szállásra.

4. nap
Délelôtt látogatás Luzern óvárosá-
ban, a város jelképeinek, az Orosz-
lános emlékmûnek és a Kapell-
brückének (középkori fedett fahíd)
megtekintése. Délután Zürich látni-
valóival ismerkedünk: séta az óvá-
rosban és a Bahnhoffstrassén, a
világ egyik legelôkelôbb utcáján.
Este kellemes sétát teszünk a
Liechtenstein-i nagyhercegség fôvá-
rosában, Vaduzban. Hazaindulás,
folyamatos utazás rövid pihenôkkel.

5. nap
Érkezés Magyarországra a délelôtti
órákban.

+ 1 nap hosszabbítási lehetôség francia Svájcban

Délelôtt látogatás Gruyeres-be, ahol a vár és egy sajtüzem látogatására nyílik lehetôség.
Gruyeres helyett választható látogatás a Nestlé csokigyárba kóstolóval egybekötve.
Délután kirándulás a genfi tó partján lévô Montreuxbe, séta a tóparton, majd Svájc
híres mûemlékét, a vízre épült Chilloni kastélyt tekintjük meg. Szállás.
Program ára: 9.400.-Ft/fô

Részvételi díj: 46.900 Ft/fô

április 04 - május 22 között

Részvételi díj: 49.800 Ft/fô

május 23 - július 04 és augusztus 29 - október 15 között

Az ár tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás és az idegenvezetés
költségeit. Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.
Csoportos BBP biztosítás köthetô.
Üdülôhelyi illeték: 6 CHF/fô helyszínen fizetendô
Oda útban tranzitszállás igényelhetô: 8.400.-Ft/fô

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 4-6 fôs holiday home

(2 ill. 3 háló + nappali felszereltkonyhával, fürdôszoba)Ellátás: önellátó
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Svájc, az Alpok kincse
(limitált ajánlat)

�



1. nap
Indulás a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Elsô állomásunk a gyö-
nyörû Salzkammerguti-tóvidéknél, Mondsee városa lesz. A városka fôterén a hatalmas
plébániatemplom nagyszerû barokk homlokzata és a hangulatos, színesre festett házak
együttese megkapó látvány. Séta a festôi környezetben lévô tóparton. Az esti órákban
a szállás elfoglalása Tirolban.

2. nap
Reggeli után továbbutazás Tirolba, az Inn völgyébe. Városnézés a gyönyörû hegyek
között fekvô tiroli fôvárosban, Innsbruckban: Mária Terézia utca, Diadalív, Aranytetô,
várostorony, Hofkirche, Hofburg. Szabadprogram. Majd kirándulás Schwaz egykori
ezüstbányájába, a különleges földalatti bányamúzeumba. Ez a bánya 500 évvel ezelôtt
Európa legjelentôsebb ezüstbányája volt. A nap zárásaként a meghökkentôen szép és
érdekes Swarovski kristályvilág megtekintése marad ezen a napon.

3. nap
Reggeli után egész napos kirándulás a Bajor Alpokban, a II. Lajos király által építtetett
alpesi kastélyok megtekintése. Elsô megállónk a romantikus mesevilág,
Hohenschwangau, majd a Neuschwanstein-i kastély lesz. A kastélyok kastélyának
nevezett csupa torony és bástya épületegyüttes egy magányos szirtfokon áll, egy
alpesi tó közelében. Amennyiben idônk engedi az Allgäu-i Alpok lábánál fekvô
középkori városkát, Füssent is megtekinthetjük; nyeregtetôs házai, a barokk temp-
lomok, a régi városfal sokat elárul a település több, mint 700 éves múltjáról. Szállás.
Esti fakultatív program: részvétel egy hangulatos tiroli esten, ahol folklór zene,
jódlizás és a „táncoslábú tiroli favágók” mûsora gondoskodik a jókedvrôl.

4. nap
Reggeli után látogatást teszünk a bajor tengernek nevezett Chiemsee-hez, áthajó-
zunk „az urak szigetére”, meglátogatjuk II. Lajos bajor uralkodónak a sziget
közepén álló híres Herrenchiemsee kastélyát, mely a Versailles-i kastély mintájára
épült. Ezt követôen utazás Salzburgba, ahol városnézés: Mozart szülôháza, Dóm,
Hercegérseki Palota, Ferences templom, Mirabell kastély, majd szabadprogram.
Hazaindulás az esti órákban.

5. nap
Érkezés Magyarországra a hajnali/délelôtti órákban az elôzô napi indulás függ-
vényében.

Részvételi díj: 61.400 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a
megadott ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a
belépôjegyek, a fakultatív program és az utasbiztosítás díját. Csoportos
BBP biztosítás köthetô. Vacsora: 13 euro/fô/alkalom
Fakultatív tiroli est: 25 euro/fô (min. 30 fô esetén)

TOP AJÁNLAT!
Részvételi díj: 62.900 Ft/fô

hostel félpanzióval 2-3-4 ágyas fürdôszobás szobáiban gyönyörû alpesi
panorámával. Kérje ajánlatunkat!

Idôpont: 2015
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: panzióban (2-3 ágyas fürdôszobás szobák)Ellátás: reggeli
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Bajor kastélyok



1. nap
Indulás a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Út közben egy sétát teszünk Ausztria
legbájosabb kisvárosában, Hallstattban. Itt található a világ legrégebbi sóbányája, de ma már inkább
gyönyörû alpesi környezetét csodálják a világ minden tájáról. Az esti órákban a szállás elfoglalása
Tirolban.

2. nap
Kirándulás a Bajor Alpok nevezetes helyeire. Elsôként a festett falú házairól, fafaragásairól, kakukkos
óráiról világhírû városkát, Oberammergaut ejtjük útba. Majd II. Lajos egyetlen befejezett kastélyát, a
versailles-i Kis Trianon palota mintájára épített gyönyörû Linderhof-i kastélyt és a Vénusz-barlangot
tekintjük meg. A nap zárásaként a mesekönyvbe illô Garmisch-Partenkirchen üdülôhelyen teszünk egy
kellemes sétát: a történelmi Ludwigstraße patinás épületei, virágos házai és az alpesi vendéglôk bajor
szívélyességgel várják a látogatókat. Visszautazás a szállásra.

3. nap
Napunkat ismét a Bajor Alpokban töltjük, jó idô esetén meghódítjuk Németország legmagasabb
csúcsát, a 2965 méter magas Zugspitze-t, felvonóval utazunk a gyönyörû hegyek közé. A csúcsról az
Alpok panorámája felejthetetlen élményt nyújt. Délután ellátogatunk a II. Lajos bajor király által
építtetett Neuschwanstein-i kastélyhoz. A kastélyok kastélyának nevezett csupa torony és bástya
épületegyüttes egy magányos szirtfokon áll, egy alpesi tó közelében. A pompásan berendezett belsô
termek meglátogatása után visszautazás a szállásra.

4. nap
A szállások elhagyása után Berchtesgaden hangulatos városában teszünk egy rövid sétát, majd
ellátogatunk a Sasfészekbe, Hitler egykori vendégházába. Egy alagúton kell bemennünk a hegy
gyomrába, ahol az utolsó métereket lifttel tehetjük meg a Sasfészek közepéig. Innen csodálatos
körpanoráma nyílik a környezô alpesi hegyvilágra. (Rossz idô esetén kirándulás a királyok tavaként
emlegetett gyönyörû Königssee-hez. A meredek sziklákkal határolt tó a norvég fjordokra emlé-
keztet. Sétahajózás St. Bartholomä falu
lóhere alaprajzú zarándok templomához.)
Ezt követôen utazás Salzburgba, ahol
városnézés: Mozart szülôháza, Dóm,
Hercegérseki Palota, Ferences templom,
Mirabell kastély, majd szabadprogram.
Hazaindulás az esti órákban.

5. nap
Érkezés Magyarországra a hajnali/délelôtti
órákban az elôzô napi indulás függvé-
nyében.

Részvételi díj: 49.800 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás és az ide-
genvezetés költségeit. A részvételi díj nem tartalmazza a belépôjegyek
és az utasbiztosítás díját.
Üdülôhelyi illeték: 6 euro/fô helyszínen fizetendô (kötelezô)

Idôpont: 2015. 04.20-06.28. és 2015. 08.29-10.10. közöttUtazás: autóbusszal
Elhelyezés: 4 fôs holiday home

(2 háló + nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)Ellátás: önellátó
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Tirol és Bajor Alpok bûvöletében
(limitált ajánlat)



Részvételi díj: 29.900 Ft/fô
hotel� 2+2 és 2+3 ágyas egységekben
(két szobához tartozik egy fürdôszoba)

Részvételi díj: 34.900 Ft/fô
hotel��� 2-3 ágyas fürdôszobás szobák

A részvételi díj tartalmazza az utazás, szállás, a reggeli ellátás és az idegen-
vezetés költségét. Nem tartalmazza a belépôjegyek árát és az utasbiztosítás
díját. Csoportos BBP biztosítás köthetô. Dunántúli és Dél-Alföldi csoport-
jaink kérjék árajánlatunkat a km többlet miatt.

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: hotel
Ellátás: reggeli

Hétvége Lengyelországban

1. nap
Indulás a kora reggeli órákban, utazás rövid pihenôkkel. Kora délután látogatás
Auschwitzba vagy Auschwitz-Birkenua-ba a csoport választása alapján. A felkavaró
élmény után békésebb, szebb tájakra utazunk, a világörökség részeként ismertWieliczka
sóbányájába. A 700 éves bánya sóból faragott képzômûvészeti és egyéb alkotásaiban
gyönyörködhetünk. Este szállások elfoglalása Krakkóban.

2. nap
Reggeli után ismerkedés az egykori királyi koronázó város, Krakkó látnivalóival. A város-
nézés során megtekintjük a híres Ryneket, Posztócsarnokot, Mária templomot, majd a
királyi várban a Wawelban folytatjuk sétánkat. A séta során megismerhetjük a katedrá-
list és képzômûvészeti kincseit, valamint a kincstár ereklyéit és a királyi lakosztály
mûkincsekkel gazdagon berendezett szobáit. Délután a Jaggello Egyetemet tekintjük
meg, majd szabad program. Este visszautazunk a szállásunkra.

3. nap
Reggeli után folytatjuk utazásunkat Lengyelország legkedveltebb hegyi üdülôköz-
pontjába, a szépséges Zakopaneba. Séta a górál stílusú házak között, kirándulás
fogaskerekûvel a Gubalowka hegyre, ahonnan gyönyörû kilátás nyílik a városra.
Majd vásárlási lehetôség: sajtpiac, sétáló utca. Késô délután hazaindulás, utazás rövid
pihenôkkel. Érkezés a késô esti órákban.

+ 1 nap hosszabbítási lehetôség

Reggeli után tutajozás a festôi szépségû Dunajec völgyében. Látogatás a hallgatási
fogadalmat tett barátok híres Vörös Kolostorában. Igény esetén az ezeréves határt
ôrzô Nedec várába látogatunk. Az egykori gótikus- reneszánsz lovagvár megtekin-
tése után rövid séta a hangulatos városkában. Szállás Krakkóban.

Program ára:
– 8.900.-Ft/fô hotel* 2+2 vagy 2+3 ágyas egységekben
(két szobához tartozik egy fürdôszoba)

– 12.900.-Ft/fô hotel *** 2-3 ágyas fürdôszobás szobák
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1.nap
Indulás a kora reggeli órákban. Rövid séta Rozsnyó óvárosában, majd utazás Betlérre az Andrássy kas-
télyhoz. Látogatás a pazar berendezésû kastélyban és csodás parkjában, ahol számos szökôkút, szobor,
mesterséges tó és több apró romantikus épület található. Ellátogatunk az Ochtinská-i aragonitbar-
langba, mely szó szerint egy világkülönlegesség. Jelentôségének és egyedi díszítésének köszönhetôen
az UNESCO Világ Kulturális és Természeti Örökségeinek a listájára is felkerült. Jún., júl. és aug.-i cso-
portjainkkal az aragonitbarlang helyett Európa legrégebbi barlangjához, a Dobsina-i jégbarlanghoz
látogatunk, közel egy órát töltünk a földalatti csodavilágban. Szállás elfoglalása Poprád környékén.

2.nap
Reggeli után meglátogatjuk Ótátrafüredet, ahol siklóra ülve csodálhatjuk a vadregényes tájat. Ezt
követôen utazás a Tar-pataki vízeséshez, mely a Magas-Tátra leghíresebb látványosságai közé tartoz-
nak. A több lépcsôbôl álló vízesések zuhogó vízfüggönyét több kilátópontról és a víz fölött átívelô
fahidakról is megcsodálhatjuk. Séta a Csorba-tó partján, majd visszautazás a szálláshelyre.

3.nap
Reggeli után két ôsi felvidéki városunkat látogatjuk meg: Késmárkot, ahol az Evangélikus
Fatemplomot és a Thököly várat tekintjük meg, majd felkeressük Lôcsét, melyrôl méltán állítják, hogy
a legnemesebb ékkô a Szepesség koronáján. Legfontosabb látnivalók a Városháza, a Szégyenketrec,
és a Szent Jakab templom. Ezt követôen felkeressük Európa legnagyobb erôdítményrendszerét és
várát Szepesváralján, mely egyben nemzeti kulturális emlék és UNESCO világörökség. Útban hazafe-
lé városnézés Kassán: Szt. Erzsébet Székesegyház, Rákóczi fejedelem sírja, fôtér a zenélô szökôkút-
tal. Érkezés a kiindulási pontra a késô esti órákban.

+1 nap hosszabbítás:

Reggeli után tutajozás a festôi szépségû Dunajec völgyé-
ben. Látogatás a hallgatási fogadalmat tett barátok híres
Vörös Kolostorában. Igény esetén az ezeréves határt
ôrzô Nedec várába látogatunk. Az egykori gótikus- rene-
szánsz lovagvár megtekintése után rövid séta a hangu-
latos városkában. Visszautazás a szállásra.
Program díja: 10.800 Ft/fô (felnôtt csoport)

8.900 Ft/fô (diák csoport)

Dunántúli és Dél-Alföldi csoportjaink kérjék árajánla-
tunkat a km többlet miatt.

Részvételi díj: 33.900 Ft/fô

hotel��� 2 ágyas szobák (felnôtt csoport)

Részvételi díj: 29.400 Ft/fô

hotel�� 2-3-4 ágyas szobákban (diák csoport)

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a reg-
geli ellátást és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a belépôje-
gyek és az utasbiztosítás díját. Csoportos BBP biztosítás köthetô.

Idôpont: 2015.
Utazás: hotel 2 ágyas fürdôszobás szobákbanElhelyezés: autóbusszal
Ellátás: reggeli
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Felvidéki barangolás



1. nap
Indulás a kora reggeli órákban. Városnézés Nagyváradon: Püspöki Székesegyház,
Kanonok sor, Szent László szobor. Továbbfolytatva utunkat Bánffyhunyadon a híres
kalotaszegi református templom megtekintése. Ismerkedés kincses Kolozsvárral: Szent
Mihály templom, Mátyás király szülôháza, Mátyás király lovas szobra, református temp-
lom, Szent György szobor, majd a házsongárdi temetôbe látogatunk. Este a szállások
elfoglalása Kolozsvár környékén.

2. nap
Látogatás a Tordai hasadékhoz, majd rövid városnézés Marosvásárhelyen:
Kultúrpalota, Teleki-téka, Toldalaghy-palota. Továbbfolytatva utunkat Segesvár látni-
valóival ismerkedünk: Óváros, Óratorony, Schuller-ház. Székelyudvarhelyen keresztül
az esti órákban érkezés Csíkrákosra, a vendégek elszállásolása.

3. nap
Délelôtt látogatás a Csíksomlyói kegytemplomhoz, ahol a csodatévô Mária szobrot és
a „jelenések hegyét” keressük fel. Madéfalván útba ejtjük a Székelyvész emlékmûvet.
Ezt követôen kirándulás a Keleti Kárpátok lenyûgözô szurdokvölgyébe a Békás szo-
roshoz, majd a Gyilkos-tóhoz. Gyergyószentmiklóson a vízimalom megtekintése.
Visszautazás a szálláshelyre.

4. nap
Reggel utazás Szejkefürdôre, a székely kapuk alatt séta Orbán Balázs síremlékéhez,
majd látogatás Farkaslakán Tamási Áron síremlékénél. Vásárlási lehetôség a fazekas
mûvészetérôl világhírû Korondon. Látogatás a parajdi sóbányában, vagy Szovátán
séta a sós vizû Medve-tó körül. Hazaindulás, rövid pihenô a Király hágónál. Érkezés
a késô esti órákban Magyarországra.

+ 1 nap hosszabbítás

Kirándulás Tusnádfürdôn keresztül a körös-körül fenyvesek koszorúzta hegyek
aljában csillogó, Erdély ékszeréhez, a Szent Anna-tóhoz, melynek vizét a világ
egyik legtisztább vizének tartják. Kellemes sétát teszünk a tó partján, majd rövid
gyalogtúra során felkeressük a Büdös-barlangot. Utazás a „vargák városába”,
Kézdivásárhelyre, ahol a céh-múzeumot, Gábor Áron szobrát és a régi város-
házát tekintjük meg. Rövid séta Csíkszeredán, majd visszautazás a szálláshelyre.
Program ára: 7.990 Ft/fô
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Tündéri Székelyföld

Részvételi díj: 42.900 Ft/fô

Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen környéki indulással, mely tartalmazza a
szállásdíjat, félpanziós ellátást, idegenvezetést és az útiköltséget. Nem
tartalmazza a belépôk és az utasbiztosítás díját. Csoportos biztosítás külön
köthetô.
+ 3.900.- Ft/fô felár Budapest vagy környéki indulással
Dunántúli csoportjaink kérjék árajánlatunkat a km többlet miatt.

Részvételi díj: 39.900 Ft/fô-tôl
Diákcsoportok részére

Idôpont: 2015
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 3 éj családoknálEllátás: félpanzió



1. nap
Indulás a kora reggeli órákban. A határátlépés után
Aradon a Vértanúk emlékmûvénél kegyelettel adó-
zunk a 48-as hôsöknek. Ezt követôen Temesváron
városnézés: pestisoszlop, dóm, vastuskósház, majd
rövid séta a belvárosban.
Továbbutazunk Herkulesfürdôre, rövid városnézés,
majd este a szállások elfoglalása.

2. nap
Reggeli után utazás Orsovaba, ahol hajóra szál-
lunk, és a Duna egyik gyönyörû szurdokvölgyét, a
Vaskapu szorost ismerjük meg, mely szoros Jókai
Mórt is megihlette. Délután utunkat továbbfoly-
tatjuk, s Vajdahunyadon a Hunyadiak gótikus vár-
kastélyát tekintjük meg, majd Déva városával
ismerkedünk: Magna Curia, belváros. Este szállás-
ok elfoglalása Csernakeresztúron.

3. nap
Egész napos kirándulás a Fogarasi havasokba, pihenô a Bilea tengerszemnél. Késô délután
Prázsmáron a Világörökség részét képezô, XIII. században épült gótikus erôdtemplomot látogatjuk
meg. Este a szállások elfoglalása.

4. nap
Városnézés a szászok fôvárosában, Brassóban:
régi városháza, Fekete templom, piactér, majd
kirándulás libegôvel a 960 m magas
Cenkhegyre. Sinaian meglátogatjuk a pazar
berendezésû Peles kastélyt, a román királyok
gyönyörû nyári rezidenciáját. A délutáni órák-
ban a híres törcsvári kastély, azaz a Drakula
kastély misztikus középkori szobáiban baran-
golhatunk. Este a szállások elfoglalása.

5. nap
Hazaindulunk, utazás a Fogarasi-havasok
lábai mentén Szászföld legszebb városába,
Nagyszebenbe. Városnézés: Óváros, régi
városháza, Bukenthal ház. Ezt követôen
Gyulafehérváron városnézés: Károly kapuk,
fejedelmek lakóháza püspöki palota.
Folyamatos utazás rövid pihenôkkel, érke-
zés Magyarországra a késô esti órákban.

Részvételi díj: 59.900 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza az utazás, szállás, a feltüntetett ellátás és
az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utas-
biztosítás díját.
Csoportos biztosítás külön köthetô.
+ 3.900.- Ft/fô felár Budapest vagy környéki indulással
Dunántúli csoportjaink kérjék árajánlatunkat a km többlet miatt.

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: magyar családoknál 3 éj; hotel 1 éjEllátás: családoknál félpanzió; hotelben reggeli
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Dél -Erdélyi kirándulás
a Vaskapu-szorossal



1.nap
Indulás a kora reggeli órákban Budapestrôl. Látogatás Lednice romantikus kastélyába,
mely az Unesco világörökségének része. Séta a Lichtenstein hercegek egykori pazar palo-
táját övezô gyönyörû angolparkban. Délután érkezés Prágába. Ismerkedés az Óvárossal:
Vencel-tér, Károly Egyetem, Tyl Színház, Lôportorony. Séta a hangulatos óváros közép-
kori utcáin sörözési lehetôséggel. Az esti órákban a szállás elfoglalása Prága környékén.

2.nap
Délelôtt megtekintjük a Strahovi kolos-
tor könyvtárát, Loreto búcsújárótemp-
lomát. Majd a prágai várnegyedbe láto-
gatunk: Királyi palota, Szent Vitus
katedrális, Szent György bazilika,
Arany mûvesek utcája, Károly híd.
Délután szabadprogram, fakultatív
sétahajókázás a Moldva-folyón. Esti
fakultatív program: vacsora a híres U
Fleku sörözôbe, ahol még ma is, hely-
ben, 500 éves recept alapján fôzik a
kiváló barna sört. Este a szállások
elfoglalása.

3.nap
Délelôtt ismerkedés a zsidó városrésszel majd az Orloj nevezetes órajátéka,
Városháza következik. Szabadprogram. Délután búcsú a „száztornyú várostól”, folya-
matos utazás rövid pihenôkkel. A késô esti órákban hazaérkezés.

+1 nap hosszabbítás

Egész napos könnyed túrázás a Cseh Svájc nevet viselô Nemzeti Parkban. Európa
egyedülálló ritkaságának számít az itt található a 26 m hosszú, 16 m magas
Sziklakapu vagy más néven Pravcická brána kôhíd. Látványos gyalogtúrát tehetünk
a csodálatos Kamenica völgyében. Varázslatos formagazdagságú sziklafalak, páf-
rányok, trópusi hangulat, mohák, fenyôk, sziklalabirintusok teszik egyedivé a
túrát. A felduzzasztott patakokon keresztül csónakokkal juthatunk el Vad szak-
adék vagy Edmund szurdokhoz. Mindenképpen felejthetetlen élmény. Este
visszautazás a szállásra. A program díja: 9.800 Ft/fô

Részvételi díj: 36.900 Ft/fô

hotel��� 2-3 ágyas szobák

Részvételi díj: 32.900 Ft/fô

hotel�� 2+2 és 2+3 ágyas egységekben (két szobához tartozik egy fürdôszoba)

A részvételi díj tartalmazza az utazás, a szállás, reggeli és az idegenvezetés
költségeit. Nem tartalmazza a belépôjegyek, a fakultatív program és az utas-
biztosítás díját. Csoportos BBP biztosítás köthetô.
Vacsora igényelhetô: 5.400.-Ft/fô/2 alkalom

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 2-3 ágyas fürdôszobás szobákEllátás: reggeli
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Száztornyú Prága



1. nap
Indulás a kora reggeli órákban Budapestrôl. Látogatás Lednice romantikus kastélyába, mely az Unesco
világörökségének része. Séta a Lichtenstein hercegek egykori pazar palotáját övezô gyönyörû angol-
parkban. Ezt követôen kirándulás Kutna Hora-ba, mely gazdag ezüstbányáinak köszönhetôen a kö-
zépkorban Prága után a legfontosabb város volt. Látnivalói: Szt. Barbara katedrális, az itáliai udvar és
az emberi csontokkal díszített Csontkápolna. Az esti órákban szállás elfoglalása Prága környékén.

2. nap
Délelôtt a prágai várnegyedbe látogatunk: Királyi palota, Szent Vitus katedrális, Szent György bazili-
ka, Arany utcácskamajd Károly-híd. Ezt követôen az Óvárossal ismerkedünk: Városháza az Orloj neve-
zetes órajátékával, Lôportorony, Tyl Színház, Károly Egyetem, Vencel-tér. Szabad program. Este
visszautazás a szállásra.

3. nap
Délelôtt szabad program Prágában vagy igény szerint sétahajózás a Moldván.
Fakultatív kirándulási lehetôség: Karlovy Varyba, a híres cseh fürdôvárosba, mely a Becherovka gyár
és a Filmfesztivál otthona is. Gyönyörû szállodasorai, kollonádjai, ivócsarnokai közt kellemes sétát
tehetünk. Este visszautazás a szállásra. Fakultatív program díja: 4.900.-Ft/fô (min. 30 fô esetén).

4. nap
Délelôtt a windsori kastély mintájára épített Hluboka meseszerû, romantikus kastélyával ismerke-
dünk. Pazar díszítése, korabeli bútorai, fegyverei és csodás angol parkja látogatók ezreit vonzza
évrôl évre. Felkeressük Csehország történelmi és kulturális gyöngyszemét Cesky Krumlovot.

Az ország második legnagyobb kastélya, gyönyörû
rokokó szökôkutas kerttel és barokk színházzal,
amibôl az egész világon csupán néhány létezik.
A késô esti órákban hazaérkezés Budapestre.

Ajánlatunk diákcsoportok részére

hotel�� 2-3-4 ágyas fürdôszobás szobákban,
félpanziós ellátással: 45.900.-Ft/fô

Részvételi díj: 48.800 Ft/fô

hotel��� 2-3 ágyas szobák

Részvételi díj: 42.800 Ft/fô

hotel�� 2+2 és 2+3 ágyas egységekben (két szobához tartozik egy fürdôszoba)

A részvételi díj tartalmazza az utazás, a szállás, reggeli és az idegenvezetés
költségeit. Nem tartalmazza a belépôjegyek, a fakultatív program és az utas-
biztosítás díját. Csoportos BBP biztosítás köthetô.
Vacsora igényelhetô: 7.800 Ft/fô/3 alkalom.

TOP AJÁNLAT!
Részvételi díj: 38.900 Ft/fô

holiday home-ban önellátással
(2 ill. 3 háló + nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)
Üdülôhelyi illeték: 1.900 Ft/fô
Kérje ajánlatunkat!

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: hotel 2-3 ágyas fürdôszobás szobákEllátás: reggeli
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Prága és a cseh kastélyok



1. nap
Indulás a kora reggeli órákban. Kora délután érkezés a szlovén fôvárosba, Ljubljanába.
Séta az óvárosban, amely során megtekintjük a várat, a székesegyházat, valamint a
Tromostovje-hármas kôhidat, a Sárkányhidat és a Ferencesek templomát, majd sza-
badprogram. Ismerkedés a szép fekvésû Škofja Lokával, Szlovénia mûemlékekben egyik
leggazdagabb kisvárosával. Este a szállások elfoglalása.

2. nap
Délelôtt ellátogatunk a vadregényes Vintgar szurdokba, ahol a sebes Radovna folyó
1600 m hosszan és több mint száz méter mélyen bevéste magát a sziklák közé. A lát-
ványos út nagy részét a sziklákhoz erôsített fahidakon lehet megtenni, ahol a káprá-
zatos táj, a türkiz színû víz -benne pisztrángok sokaságával-, s az út végén a 16 m
magas Sum vízesés ejti rabul a látogatókat. Majd séta a csodás Bohijni tó partján, majd
kabinos felvonóval 1530 m magasságba feljutunk a Vogel-hegyre, miközben gyönyö-
rû panoráma tárul elénk. Beláthatjuk az egész Júlia-Alpokat, Szlovénia legmagasabb
pontját a 2864 m magas Triglavot, de az alattunk elterülô tó is felejthetetlen élményt
nyújt. Délután Szlovénia híres nagyvilági üdülôhelyére, a Júlia Alpok központjában
található Bledi tóhoz vezet utunk. Látogatás a középkori lovagvárban, mely a tó fölé
magasodó sziklacsúcson áll, majd gondolázási lehetôség a tó kis szigetére, ahol az ôsi
kegytemplom tekinthetô meg. Szállás.

3. nap
Kirándulás a a szlovén tengerpart legszebb városaiba: elôször Piranba vezet utunk.
Szûk, macskaköves, kis középkori sikátorokban sétálunk fel a Szent György temp-
lomhoz és a városfalhoz, ahonnét szép kilátás nyílik a városra és környezetére.
Szabadprogram, majd a szomszédos Portorozs elegáns és modern üdülôvárosát
vesszük célba. Amennyiben az idôjárás engedi fürdési lehetôség az Adriai – ten-
gerben. Visszautazás a szállásra.

4. nap
Kirándulás a világhírû Postojnai cseppkôbarlanghoz, mely évente 1 millió láto-
gatót vonz. A turisták kisvasúttal jutnak be a barlangba, ahol gyalogtúrát tesz-
nek, majd újból vonatra szállva jönnek a felszínre. Látogatás a meghökkentô
fekvésû Predjama várba, melyet egy 123 m magas sziklafalra, egy barlang nyí-
lása elé építettek. Útban hazafelé rövid pihenô Trojaneban, a híres és hatalmas
fánkok hazájában. Hazaérkezés késô éjjel.

Részvételi díj: 54.900 Ft/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, reggeli és
az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utas-
biztosítás díját. Üdülôhelyi illeték: 1.900 Ft/fô.
Vacsora: 12 Euro/fô/nap

TOP AJÁNLAT!
Részvételi díj: 45.900 Ft/fô

mely 2015 április 11. – május 19. és szeptember 10. – október 05 között
érvényes 5 fôs hangulatos alpesi faházakban; gyönyörû erdei környezet-
ben történô elhelyezéssel (2 háló + nappali, felszerelt konyhával, fürdô-
szobával), önellátással. Üdülôhelyi illeték: 1.900 Ft/fô.

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: hotel���/��, 2-3 ágyas szobákbanEllátás: reggeli
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Szlovénia, Európa zöld
gyöngyszeme



1 nap
Indulás a kora reggeli órákban. Útba ejtjük a Trakoscan-i várkastélyt, mely pont úgy fest, mint egy
mesebeli vár: magas falak, kastélytorony, felvonóhíd, s mindezek lábánál egy kis tó is található. Érke-
zés a dél körüli órában Horvátország fôvárosába, Zágrábba. Városnézés: Fôtér, Katedrális, Nemzeti
Színház, Óváros. Este szállások elfoglalása az Isztriai félszigeten.

2. nap
Egész napos szabadprogram, vagy fakultatív kirándulási lehetôség: látogatás az isztriai félsziget
nevezetes településeire: Pulaban felkeressük a római Colosseum testvérét - az Amfiteátrumot, Sergius
didalívét és a Velencei erôdöt, majd a legszebb történelmi város, Rovinj emlékeivel ismerkedünk.
Délután kirándulás a smaragdzöld vizû Limski fjordhoz, mely valaha kalózok búvóhelye volt, manap-
ság kirándulóhajók keresik fel vadregényes partjait, mely Horvátország egyik legcsodálatosabb ter-
mészeti kincse. Ha idônk engedi hazafelé rövid séta Opatijaban. Fakultatív kirándulás ára: 2.900 Ft/fô
(min. 25 fô esetén)

3. nap
Reggeli után indulunk a Plitvicei-tavak Nemzeti Parkba. A Plitvicei-tórendszer Európa egyik legszebb
természeti csodája - kristálytiszta vizû tavak, vízesések, zúgók, források, erdôk káprázatos együttese.
Barangolás a Világörökség részét képezô nemzeti parkban. A gyalogösvényen kívül kisvonattal és
kishajóval is körbejárható a tórendszer. A nemzeti parkban tett látogatás után hazaindulás.
Hazaérkezés a késô esti órákban.

+ 1 nap hosszabbítási lehetôség

Szabadprogram a tengerparton vagy fakultatív kirándulás a Krk szigetre:
A Krk szigeten utunk elsô állomás Baska, mely a sziget legszebb városa, ahol ôsi mûemlékben
gyönyörködhetünk: régi házakban, kolostorromban, és a Szt. Iván templomban. Ezután Krk
városa következik, megôrizte középkorias jellegét, nem is találunk itt 100 évesnél fiatalabb
épületet. Az óvárost 15. századi városfalak veszik körül, szûk utcáiban, és sikátoraiban élvez-
hetjük a hamisíthatatlan középkori érzést.
Fakultatív kirándulás ára: 5.900.-Ft/fô (min. 25 fô esetén)

Részvételi díj: 33.900 Ft/fô-tôl

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedést, szállást és az ide-
genvezetés költségeit. Nem tartalmazza a fakultatív program, a belépô-
jegyek és az utasbiztosítás díját. Csoportos biztosítás köthetô.

Idôpont: 2015
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 4 fôs apartman
Ellátás: önellátó
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Isztria és a Plitvicei - tavak csodái

Részvételi: 04.18 - 05.21, 05.26 - 06.02 és 05.22-25 és 06.03-07.03 között
díj Ft/fô 09.12 - 10.02 között

Részvételi
díj/fô 33.900 Ft/fô 39.800 Ft/fô

+1éj szállás 4.900 Ft/fô 7.400 Ft/fô

Hotel félpan. 55.400 Ft/fô 55.400 Ft/fô
+1éj szállás 14.900 Ft/fô 14.900 Ft/fô
Hotel félpan.



1. nap
Indulás a kora hajnali órákban (~ 03:00). Folyamatos utazás rövid pihenôkkel.
Határátlépések függvényében érkezés az Olymposzi Riviérára a kora esti órákban,
szállások elfoglalása.

2. nap
Délelôtt szabadprogram, pihenés a tengerparton. Kora délután felkeressük Platamonas
várát, majd továbbutazunk a közeli hegyi faluba – Agios Panteleimonasba. A 700 méter
magasságban épült falu házai a 14. századot idézik. Macskaköves utcái és kôházai min-
den látogatót elvarázsolnak, szûk utcáiban üzletek, tavernák várják az idelátogatókat.

3. nap
Délelôtt ellátogatunk Dionba, mely a makedónok fôvárosa volt, ôsi szentélyében muta-
tott be áldozatot Nagy Sándor is, miután legyôzte a perzsákat. Az ókori város maradvá-
nyai ma egy régészeti parkot alkotnak. Késôbb kirándulás az Olymposz hegyre, mely
Görögország legmagasabb hegysége, az ókori görögök hite szerint az istenek lakhelyé-
ül szolgált. Kirándulásunk során ellátogatunk Litochoroba, ahonnan az Enipeasz-folyó
mentén elsétálunk a Vythosi vízesésig. A gyalogtúra kb. 1,5 órát vesz igénybe. Majd ezu-
tán Stavrosz menedékházig megyünk föl (944 m), ahonnan csodálatos panoráma tárul
elénk. Este visszautazás a szállásra.

4. nap
Pihenés a tengerparton, vagy fakultatív kirándulási lehetôség a Meteorákhoz.
Kirándulást teszünk Kalambakába, a Meteorák lélegzetelállító fekvésû sziklakolostorai-
hoz, mely a legnevezetesebb látnivalók egyike Görögországban. A csendes és fenséges
sziklaóriások tetején alakult és virágzott keresztény szerzetesi állam kolostorai közül
utasaink két kolostort belülrôl, míg a többit kívülrôl tekinthetik meg. Ellátogatunk egy
ikonfestô mûhelybe is. Kirándulás ára: 25 Euro/fô (min. 30 fô esetén)

5. nap
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Esti fakultatív program: zenés - táncos görög
est. Program ára: 20 Euro/fô; (min. létszám: 30 fô).

6. nap
Pihenés a tengerparton, vagy fakultatív kirándulás Athénba. Egész napos városnézés
Hellas fôvárosában, Athénban: Délelôtt Athén kikötôjébe, Pireuszba látogatunk, mely
egyike Európa legnagyobb kikötôinek. Késôbb a Parlament elôtt végignézzük a lát-
ványos ôrségváltást. A városnézésünk során útba ejtjük az újkori Olimpiai stadiont, a
Zeusz-templomot, az Akropoliszt és környékét. A délutáni órákban szabadidô áll a
rendelkezésükre, sétálhatunk a Nemzeti Parkban, felfedezhetjük a Plakát, vagyis az
Óvárosi negyedet. Hazafelé útközben megemlékezünk a spártai hôsökrôl a
Thermophülai-szorosnál. Kirándulás ára: 45 Euro/fô; (min. létszám: 30 fô)

7. nap
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.

8. nap
Délelôtt elbúcsúzunk az Olymposzi Riviérától, s hazaindulunk. Útközben rövid
városnézés Thesszalonikiben: a város felfedezését buszos városnézéssel kezdjük,
melynek során nevezetességeit láthatjuk (Fehér Torony, Szt. Dimitrisz bazilika).
A bazilikától rövid sétát teszünk Galerius diadalívéhez és a Szt. György
Rotondához. Hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Határátlépések
függvényében, hazaérkezés Magyarországra a késô éjszakai/hajnali órákban.

Részvételi díj: 79.900 Ft/fô

május, június, szeptember, október

Részvételi díj: 89.900 Ft/fô

július, augusztus

Részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás, idegenvezetés
költségeit. Nem tartalmazza a fakultatív programok, belépôjegyek és az
utasbiztosítás díját. Csoportos betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás
köthetô. A fakultatív kirándulások min. 30 fô esetén indulnak.

Idôpont: 2015.
Utazás: komfortos autóbusszalElhelyezés: Hotel�� (7 éj)Ellátás: félpanzió
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Görögországi nyaralás
(limitált ajánlat)

�



1. nap
Indulás a hajnali órákban. Folyamatos utazás, rövid pihenôkkel. Rövid séta a bolgár fôvárosban,
Szófiában. Este a tranzitszállás elfoglalása Plovdivban.

2. nap
Délelôtt látogatás Rodostóban, itt töltötte számûzetését II. Rákóczi Ferenc bujdosótársaival. A Rákóczi
ház és az emlékmúzeum meglátogatása után a Márvány-tenger mentén indulás Isztambulba. Délután
érkezés Isztambulba, elhelyezkedés a szállodában, esti séta, szabadprogram.

3. nap
Városnézés az egykori Konstantinápolyban. A „Kelet kapujának” is nevezett Isztambul 3000 éves tör-
ténetének köszönhetôen rengeteg érdekes látnivaló várja a turistákat; mecsetek, paloták, fürdôk,
múzeumok színes sokasága teszi a várost felejthetetlenné. Egyedülálló a Kék mecset, az 1500 éves
Aya Sophia székesegyháza – az egykori bazilika – késôbb mecset, ma múzeum és egyben a fôváros
jelképe. Sokáig a világ legnagyobb katedrálisaként tartották számon. Meglátogatjuk a Topkapi palo-
tát is, mely a 15. és a 19. század között a szultánok lakóhelyéül szolgált. Az épületegyüttesbôl kie-
melkedik az egykori hárem és a birodalmi kincstár. A Hippodrom alatt a föld mélyén vár még egy
igazi szenzáció az „elsüllyedt palota” a Cisterna Basilica, mely az ókorban víztározóként funkcionált.
Visszautazás a szállásra.

4. nap
Kincsvadászat a Nagy Bazárban! Kihagyhatatlan élményt jelent a Nagy Bazár és az Egyiptomi Bazár
(Fûszer Bazár) több kilométeres labirintusában bolyongani. Szabadprogram, vásárlás. Délután kirán-
dulási lehetôség Európából Ázsiába, séta az ázsiai oldalon, ahol lehetôségünk lesz kipróbálni egy
igazi török teázót is. Esti fakultatív program: fergeteges török est zenével, hastánccal, korlátozott
italfogyasztással. Visszarepülünk 1000 évvel az idôben! Program ára: 40 euro/fô (min. 30 fô esetén).

5. nap
Szabad program. A vállalkozó kedvû-
ekkel továbbfolytatjuk felfedezô
túránkat: Megnézzük a Héttornyot –
több kiváló magyar hazafi rabosko-
dott itt – és a Karye mozaik monos-
tort.Majd a Süleymaniye dzsámi és a
Galata torony, a Taksim tér és a
Dolmabache szultáni palota meglá-
togatása következik. Este indulunk
vissza Magyarországra. Folyamatos
utazás rövid pihenôkkel, éjszaka az
autóbuszon.

6. nap
Érkezés a kiindulási helyre az esti
órákban.

Részvételi díj: 82.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás, reggeli és az
idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a belépôjegyek, a fakultatív
kirándulás és az utasbiztosítás díját. Csoportos BBP biztosítás köthetô.
Vacsora igényelhetô: 9.900 Ft/fô
Tranzitszállás hazafelé: 10.900 Ft/fô
Érvényes útlevél szükséges az utazáshoz!

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: Hotel��� (2-3 ágyas fürdôszobás szobákban)Ellátás: reggeli (vacsora igényelhetô)
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Isztambul -Boszporusz ékköve



1. nap
Indulás a délutáni órákban. Folyamatos utazás rövid pihenôkkel, éjszaka az autóbuszon.

2. nap
Délután megérkezés Brüsszelbe, városnézés: Ízek utcája, Szt. Mihály templom, Grand
Place és a híres Manneken Pis megtekintése. A brüsszeli városnézés helyett választható
Köln vagy Gent – Brugge városok megtekintése is. Este tranzitszállások elfoglalása
Franciaország területén.

3. nap
Reggel átkelés az angol partokhoz. A partot érést követôen utazás az Anglia szívében
lévô Stratford – Upon - Avon városába. Itt Anglia legnagyobb költôjének, darabírójá-
nak, William Shakespeare-nek szülôházát látogatjuk meg. Este szállások elfoglalása a
Borth környékén.

4. nap
Délelôtt a Snowdon hegycsoport legszebb hágóján át érkezünk a tengerszoros partján
fekvô festôi városba, Caernarfon-ba; itt az ôsi várat tekintjük meg, amely a Wales-i her-
cegek bölcsôje. Megtekintjük Swallow Falls - Wales leglátványosabb vízesését; majd
Llangollen – a vidék egyik legromantikusabb városkáját látogatjuk meg, ahol a Dee
folyó hídja Wales 7 csodájának egyike. - történelmi várát, díszes parkját tekintjük meg.

5. nap
Reggel utazunk Conway-ba, amelyet a középkori városépítészet mintájának tartanak.
Felkeressük a Conwy folyó torkolatában magasodó Edward korabeli várat.
Továbbindulunk Llandudnoba - a Wales-i tengerpart legnépszerûbb üdülôhelyére.
Korabeli villamos visz fel a Great Ormes kiugró sziklaplatójára, ahonnan lélegzetelál-
lító tengeri körpanorámában gyönyörködhetünk. Felfelé haladunk a Conwy-folyó
völgyében és megcsodáljuk a wales-i kertmûvészet leglátványosabb értékét a
Bodnant Garden-t.

6. nap
Reggel Chesterbe, Anglia egyik leggazdagabb történelmi „ékszerdobozába” indu-
lunk. A korai gótikus katedrális, a városkapuk és favázas díszes polgárházak között
sétálhatunk. Délután Liverpool-ba – a legnagyobb angol kikötôvárosba, a Beatles
hazájába indulunk. Katedrálisok megtekintése, séta az Albert Dock – on, ahol lehe-
tôség van a Beatles Múzeum vagy a rendkívül gazdag Tengerészeti Múzeum meg-
látogatására. Délután indulás Londonba, este szállások elfoglalása.

7. nap
Egész napos városnézés London szívében:
Big Ben, Parlament, Westminster Apátság, St James Park, Buckingham Palota,
Whitehall, Downing Street 10, Trafalgar Tér, Nelson’s Coloumn. Délután a Tower
of London felfedezése és a Koronázási Ékszerek megtekintése, majd séta London
egyik jelképévé vált Tower Bridge-en.

8. nap
A londoni városnézés folytatása: a Natural History és a Science Múzeum meglá-
togatása; Harrod’s, késôbb pihenés a Hyde Parkban. Végül vásárlás az Oxford
Street-en. Búcsúzóul London panorámájának megtekintése a London Eye-ról.
Este átkelés Csalagúton a kontinensre, folyamatos utazás rövid pihenôkkel.

9. nap
Hazaérkezés az esti órákban.

Részvételi díj: 114.900 Ft/fô-tôl

Részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a csatorna
átkelés Csalagúton és idegenvezetés költségét. Nem tartalmazza a be-
lépôjegyek, valamint az ajánlott utasbiztosítás költségét. Kirándulási
lehetôség Párizsba, 1 éj tranzitszállással: 11.900 Ft/fô.

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 1 éj F1 Hotel Franciaország területén,2 éj London környékén;

3 éj 4-6 fôs holiday home (2 ill. 3 háló +nappali felszerlt konyhával, fürdôszoba)Ellátás: önellátó
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Wales és London

Idôpontok: 2015. 05. 13. – 21., 2015. 05. 20. – 28 2015. 05. 27. – 06. 04. 2015. 06. 10. – 18.
2015. 09. 09. – 17; 2015. 09. 17. – 25 2015. 06. 17. – 25.

Részvételi
díj/fô 114.900 Ft 122.900 Ft



1. nap
Indulás az esti órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel, éjszaka az autóbuszon.

2. nap
Délután érkezés Brüsszelbe, városnézés: Ízek utcája, Szt. Mihály templom, Grand Place és „Brüsszel leg-
híresebb polgára”, a Manneken Pis megtekintése. A brüsszeli városnézés helyett választható Gent-
Brugge városok megtekintése is. Este a tranzitszállás elfoglalása Franciaország területén.

3. nap
Kora reggel átkelés a csatornán majd indulás Skócia fôvárosa felé, útközben a legendás Cam-patak
menti egyetemváros Cambridge megtekintése. Este a szálláshelyek elfoglalása Edinburgh mellett.

4. nap
Egész napos program a skót fôvárosban: Edinburgh Castle, Camera Obscura, Royal Mile, Whisky
Múzeum, St Giles Cathedral, Parlaiment House, Museum Of Childhood, John Knox’s House,
Canongate, Holyrood Palace, Princess Str., Scott Monument, Waverley Shopping Center…

5. nap
Kirándulás a Loch Ness tóhoz. Útközben a csodálatos Blair Castle megtekintése, ahol még az earl-ök
ma is élnek. Invernessen áthaladva érkezés a legendás Loch Nessi szörny otthonába, a szörny törté-
netét bemutató múzeum megtekintése és séta a tóparti Urquhart Castle kilátóhoz. Visszafelé a
Trossachs tájvédelmi körzeten át vezet az út.

6. nap
Délelôtt látogatás Stirling-be. Útközben a Blackness Castle, a Linlithgow Palace, Bannochburn
(Robert Bruce csatahelye), majd a Stirling Castle és aWallace Monumentmegtekintése, késôbb láto-
gatás egy Whiskey Distillery-be. Este szabadprogram, vásárlási lehetôség Edinburghban.

7. nap
Reggel indulás London felé, útközben a lenyûgözô York-i katedrális megtekintése, séta a város-
ban, este a szállások elfoglalása London mellett.

8. nap
Egész nap Londonban: délelôtt a St Paul’s Cathedral megtekintése, ezután a British Múzeum
bámulatos kincseinek szenteljük az idôt, s a nap zárásaként a Madame Tussauds panoptikum
meglátogatása.

9. nap
Délelôtt a Tower Bridge, majd a Tower of London és a koronázási ékszerek megtekintése,
késôbb látogatás a világ egyik legnevesebb luxusáruházába, a Harrod’s-ba, Délután séta a Hyde
Parkban, majd vásárlási lehetôség az Oxford Street-en, és a Regent Street-en, végül a Piccadilly
Circus megtekintése.

10. nap
A londoni városnézés folytatása: Parlament,
Westminster Apátság, St James Park,
Buckingham Palota, Nemzeti Galéria, Trafalgar
tér, Whitehall, Downing Street, végezetül
London panorámájának megtekintése a
London Eye-ról. Este átkelés Csalagúton a kon-
tinensre, folyamatos utazás rövid pihenôkkel.

11. nap
Hazaérkezés az esti órákban.

Részvételi díj: 122.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a csatorna átkelés,
idegenvezetés, szállás költségeit, valamit a fent említett szolgáltatások
díját. Nem tartalmazza a belépôjegyek, valamint az utasbiztosítás költ-
ségét. Csoportos utasbiztosítás köthetô.
Oda-vissza úton tranzitszállás igényelhetô 6.400 Ft/fô/éj áron.

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 1 éj F1 Hotel

7 éj 4-6 fôs holiday home (2 ill. 3 háló +nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)Ellátás: önellátó
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Skócia,
a kastélyok és legendák földje



1. nap
Indulás a hajnali órákban. Egész napos utazás után este megérkezés Brüsszelbe, az
Európai Unió fôvárosába, városnézés, Ízek utcája, Szt. Mihály templom, Grand Place és
„Brüsszel leghíresebb polgára”, a Manneken Pis megtekintése után továbbutazás Calais
kikötôje felé. A brüsszeli városnézés helyett választható Flandria két gyöngyszeme, Gent
vagy Brugge városok megtekintése is. Ajánlott tranzitszállás Franciaország területén.

2. nap
Reggel áthajózunk a La Manche csatornán Dover fehér szikláihoz. A partot érést köve-
tôen Anglia egyik legszebb kisvárosába, Canterbury-be utazunk, ahol a katedrális és a
hangulatos utcák mesélnek a történelemrôl, majd indulás Anglia egyik legbájosabb
kastélyához, a Leeds kastélyhoz, mely VIII. Henrik egyik kedvenc kastélya volt. Este
London környékén a szállások elfoglalása.

3. nap
Egész napos városnézés London szívében: Big Ben, Parlament, Westminster Apátság –
a brit királyok és királynôk koronázó temploma, St James Park, Buckingham Palota,
Whitehall, Downing Street 10, Trafalgar Tér, Nelson’s Coloumn. Délután a Covent
Garden forgatagában idôzünk.

4. nap
A londoni városnézést délelôtt a British Múzeum bámulatos kincseinek szenteljük,
majd séta London híres bevásárló utcáján a Regent street-en ezután lehetôségünk
adódikMadame Tussauds panoptikumának megtekintésére vagy látogatás a Sherlock
Holmes Múzeumban. Soho, végül London legszínesebb terét, a Picadilly Circus keres-
sük fel, vagy Fakultatív kirándulási lehetôség:
1. Látogatás Windsorba, mely csaknem kilenc évszázada szolgál az angol királyok lakhelyéül, séta a
hangulatos városkában, majd kirándulás Stonehenge rejtelmes kôtömbjeihez. 6.400 Ft/fô

2. Egésznapos kirándulás Oxfordba, Anglia legrégibb egyetemvárosába, majd a Warwick-i kastély
megtekintése után továbbutazás Shakespeare szülôházához Stratford-upon-Avonbe. 7.400 Ft/fô

3. Kirándulás Hastings-be, ahol megtekinjük az Óvárost, a Smuggler’s Adventure-t és a Blureef
Aquariumot, majd a déli órákban Brighton-ba utazunk, ellátogatunk a Royal Pavilion-hoz, sza-
badprogram. 4.400 Ft/fô

4. Délelôtt kirándulás a királynô nyári rezidenciájába, Windsorba, a hangulatos kisvárosból egy kis
híd vezet át az angol „iskolabirodalomba” Etonbe, ahol sétálhatunk a College-ok keringôin.
Késôbb látogatás a Hampton Court Palace-ba. 4.400 Ft/fô

5. nap
A londoni városnézés folytatása: a Natural History vagy a Science Múzeum megláto-
gatása; Harrod’s, késôbb pihenés a Hyde Parkban. Végül vásárlás az Oxford Street-en.
A nap zárásaként London panorámájának megtekintése a London Eye-ról.

6. nap
Greenwichbe – a keleti és nyugati félteke találkozási helyére indulunk, itt a Royal
Observatoryt tekintjük meg. A Temzén sétahajózva érkezünk Londonba, HMS
Belfast csatahajó; Globe színház; London Bridge alatt elhaladva. Délután a hír-
hedt Tower of London felfedezése és a Koronázási Ékszerek megtekintése, majd
séta London egyik jelképévé vált Tower Bridge-en. Este átkelés Csalagúton a
kontinensre, folyamatos utazás rövid pihenôkkel.

7. nap
Hazaérkezés az esti órákban.

Részvételi díj: 69.900 Ft/fô-tôl

Részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a csatorna
átkelés és idegenvezetés költségét. Nem tartalmazza a belépôjegyek,
valamint az ajánlott utasbiztosítás költségét. Az ajánlott tranzitszállás
költsége 6.400 Ft/fô/éj. Kirándulási lehetôség Párizsba 11.900 Ft/fô.

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 4 éj 4-6 fôs holiday home (2 ill. 3 háló +nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)Ellátás: önellátó (éttermek, üzletek közelben)

London, a királyok városa

Idôpontok: 2015. március 22. – 28 2015. május 03. – 09. 2015. március 29. – április 04.
2015. április 19. – 25. 2015. május 10. – 16; 2015. április 05. – 11
2015. április 26. – május 02 2015. május 17. – 23; 2015. április 12. – 18.

2015. május 31. – június 06. 2015. június 14. – 20
2015. június 07. – 13 2015. június 21. - 27
2015. szeptember 13. - 19
2015. szeptember 20. – 26.

Részvételi
díj/fô 69.900 Ft 76.900 Ft 78.900 Ft
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1. nap
Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel, este a tranzitszállások elfoglalása
a francia-német határon.

2. nap
Délelôtt látogatás Reims-be, a francia királyok koronázó városába, ahol a Katedrálist tekintjük meg.
Továbbutazás Párizsba, gyalogos városnézés: Cité sziget, Notre Dame, St Chapelle, Pont Neuf híd,
Conciergerie, majd a Sorbonne Egyetem mellett elhaladva a Luxembourg kert megtekintése. Este a
szállások elfoglalása Párizs környékén.

3. nap
Délelôtt a versailles-i kastélyban és csodaszép parkjában gyönyörködhetünk, ezt követôen a párizsi
városnézés folytatása: Concorde tér, Champs-Élysées, Diadalív, sétahajózási lehetôség a Szajnán.
A nap zárásaként a Montemarte-ra látogatunk, ahol a bizánci stílusban épült Sacre Coeur Bazilikát
tekintjük meg, teszünk egy sétát a festôk és mûvészek otthonában, majd ellátogatunk a híres mula-
tóhoz, a Moulin Rouge-hoz. Visszautazás a szállásra.

4. nap
Délelôtt a Louvreba, a világ egyik legismertebb múzeumába látogatunk. Délután megtekintjük az
Invalidusok Dómját, ahol Napóleon sírját találjuk, késôbb a Petit Palais-t, a Grand Palais-t, az Operát
keressük fel, majd megmásszuk az Eiffel tornyot. Végül a Defense negyed-del búcsúzunk a franciák
fôvárosától. Séta a felhôkarcolók tövében, Grande Arche. Utazás rövid pihenôkkel, éjszaka az autó-
buszon. Igény esetén egész napos fakultatív kirándulás Eurodisneyland-be.

5. nap
Hazaérkezés a késô esti órákban.

+ 1 nap hosszabbítási lehetôség

Egész napos kirándulás a Loire völgyé-
ben: Amboise reneszánsz kastélya és a
Leonardo da Vinci udvarház, Chambord
vagy Chenonceau palotáinak felfedezé-
se, este visszautazás a Párizs környéki
szálláshelyre. Program ára: 11.900.-Ft/fô

Részvételi díj: 65.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás és az ide-
genvezetés költségeit. Nem tartalmazza a belépôjegyek és az utasbizto-
sítás díját. Csoportos betegség-, baleset- poggyászbiztosítás köthetô.
2 ágyas felár: 7.500.-Ft/fô
Az Eurodisneyland-i kirándulás minimum 25 fô jelentkezése esetén indul.

TOP AJÁNLAT!
Részvételi díj: 59.900 Ft/fô-tôl

7 nap/4 éj holiday home-ban önellátással
(3 háló + nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)
Üdülôhelyi illeték: 2.500 Ft/fô
Kérje ajánlatunkat!

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: Premier Classe 3 ágyas, fürdôszobás szobák(a 3. általában emeletes ágy)Ellátás: önellátó, igény esetén reggeli
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Párizs, a Diadalív árnyékában



1. nap
Indulás a késô esti órákban Folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Éjszaka az autóbuszon.
Ajánlott tranzitszállás 7.900 Ft/fô áron igényelhetô.

2. nap
Kora délután városnézés Lombardia fôvárosában, Milánóban. Séta a történelmi belvá-
rosban: dóm, királyi palota, Scala (a világhírû operaház). Továbbutazás a Francia
Riviérára, este szállások elfoglalása Frejus környékén.

3. nap
Látogatás St. Tropez-ba, a világhírû üdülôvárosba, mely elegáns jachtkikötôjérôl is
híres. Ezt követôen Grimaud középkori várfalai között tehetünk egy felejthetetlen
sétát. A városka panorámája minden látogatóját rabul ejti. Délután szabadprogram,
pihenés a tengerparton.

4. nap
Délelôtt a film fôvárosába, Cannes-ba vezet utunk, séta az óvárosban és a hírességek
utcáján. Hajókirándulás a gyönyörû St. Margarite szigetére, ahol egy erôd található a
vasálarcos egykori cellájával. (Hajójegy a helyszínen fizetendô) Délután a festôk és
mûvészek paradicsomaként ismert Saint Paul de Vence-t keressük fel. A hegyoldalban
fekvô erôdített városka kanyargós kis utcái és ódon házai középkori hangulatot
árasztanak. Pompás kilátás nyílik a ciprusfák uralta tájra és a pálmafákkal tarkított és
úszómedencékkel felszerelt, vöröstetôs villákra.

5. nap
Délelôtt kirándulás Grasse-ba. A festôi kisváros több mint 300 éve a parfümgyártás-
ból él. Látogatás a Fragonard parfümgyárban. Délután szabadprogram, pihenés a
tengerparton vagy fakultatív kirándulási lehetôség Grand Canyon du Verdonba.
A 700 m mély festôi szurdokvölgy Európa legnagyobb kanyonja, ahol a viaduktok-
kal és alagutakkal tarkított utakon végighaladva lélegzetelállító természeti szép-
ségekben gyönyörködhetünk. (kirándulás díja: 30 Euro/fô, min. létszám 25 fô)

6. nap
Délelôtt utazás a Cote d’Azur legnépszerûbb üdülôhelyére Nizza-ba. Városnézô
séta: Angol sétány, óváros, Bellada torony, virágpiac, Massena tér. MajdMonacoba,
a kaszinók világába utazunk. Városnézés Monte Carloban: Hercegi palota, Casino.
Óceonográfiai múzeum, Grace Kelly sírja. Délután szabadprogram a tengerpar-
ton. Az esti órákban hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenôkkel.

7. nap
Hazaérkezés kora este.

Részvételi díj: 69.800 Ft/fô

március 28 - július 05 és augusztus 29 - október 31 között

Részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás és az ide-
genvezetés költségeit. Nem tartalmazza a belépôjegyek, a hajójegy, a
fakultatív kirándulás és az utasbiztosítás díját. A csoportos betegség-,
baleset- poggyászbiztosítás köthetô. Üdülôhelyi illeték: 6 Euro/fô.

TOP AJÁNLAT!
Részvételi díj: 79.700 Ft/fô

10 nap/7 éj (kérje ajánlatunkat)
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Francia Riviéra gyöngyszemei

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 4-6 fôs holiday home

(2 ill. 3 háló + nappali felszerelt
konyhával, fürdôszoba)Ellátás: önellátó



1. nap
Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Este a tranzitszállás elfoglalása
Olaszországban.

2. nap
Reggel Livornoból átkompolunk Korzika legnagyobb városába Bastiaba. Városnézésünket már a komp-
hajóról látható St Nicolaos téren kezdjük, ahol a pálmafák árnyékában Napóleon szobrát is szemügyre
vehetjük. A város olyan, mint ha több száz évvel korábbi korba érkeztünk volna meg. Látogatás Bastia
elsô kikötôjébe, Vieux portba, majd a kikötô fölött magasodó Terra Nova várhoz. Végül a 961 m magas
Serra di Pigno hegyre indulunk, ahonnan csodálatos a kilátás. Tiszta idôben nemcsak a város és a kikö-
tô, hanem Elba szigete is látható. Este a szállás elfoglalása Bravone környékén.

3. nap
Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulási lehetôség: Utazás a sziget észak-
nyugati részére Kolombusz Kristóf vélt szülôvárosába Calviba. A város büszkén ôrködik csodálatos kék
öble felett, melyet hosszan elnyúló fenyvesekkel teleszórt partok szegélyeznek. Felette égig magasod-
nak a hatalmas hegycsúcsok, pár közülük még nyáron is hósapkát visel. Barangolás az óváros macska-
köves utcáin és a hangulatos kikötôben. Délután tovább utazás a „vörös szigetre”, Ile Rousseba, mely a
vörös gránitszikláiról kapta nevét. A sziklákat érô napsugarak pazar színjátéka lenyûgözô. Rövid város-
nézés, séta a platános fôtéren, ahonnan gyönyörû kilátás nyílik a városra és a tengerre. Az érdeklôdôk
a mediterrán tengerek élôvilágával ismerkedhetnek az óceanográfiai múzeumban. Fakultatív kirándu-
lás díja min. 30 fô esetén: 20 Euro/fô.

4. nap
Szabadprogram, pihenés a tengerparton, vagy fakultatív kirándulási lehetôség: Látogatás a sziget szív-
ében fekvô hajdani fôvárosba, Corteba. Rövid sétát követôen továbbutazás a sziget jelenlegi fôváro-
sába Ajaccioba, mely Napóleon szülôvárosa is. Az azúrkék vizû tágas öbölben épült város számtalan, a
császárt idézô emlékkel várja a turistákat. Délután látogatás a híres Teknôsparkban, ahol az öt konti-
nens 170 teknôs faja megtalálható. Fakultatív kirándulás díja min. 30 fô esetén: 20 Euro/fô

5. nap
Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulási lehetôség: Kirándulás Korzika
festôi szépségû városába, a mészkôsziklákra épült Bonifacio-ba. Útközben kristálytiszta, csodálatos
öblök és fantasztikus sziklaformációk mellett haladunk. A sziget gyöngyszeme lélegzetelállító fekvé-
se miatt ejti rabul látogatóit, de az impozáns erôdfalak között elhelyezkedô óvárosa labirintusszerû
szûk utcáival, középkori hangulatával, szintén magával ragadja a turistákat. Délután hajókirándulás
a város körül, a szédítôen magas sziklafalakra kapaszkodó öreg házaival Bonifacio így még elrag-
adóbb arcát mutatja. Szélcsendes idôben a híres tengeri barlangokhoz, a grottókhoz is elhajózunk.
Visszaúton rövid látogatás Porto-Vecchio pezsgô életû kisvárosába, mely hangulatos óvárossal és
luxushajókat ôrzô, nyüzsgô jachtkikötôvel büszkélkedhet. Fakultatív kirándulás díja min. 30 fô ese-
tén: 18 Euro/fô + 15 Euro/fô (hajójegy)

6. nap
Szabadprogram pihenés a tengerparton, vagy fakultatív kirándulási lehetôség: a Bavella-hágóhoz,
a hegymászók paradicsomába. A csipkés szélû, meredek hegyek között megbúvó patakok fürdésre
is alkalmasak, kellemes felfrissülést nyújtva még az igazán forró napokon is. Elôször a fenyvesekkel
körülvett Ospedale-tóhoz érkezünk, melynek részben kiszáradt medrében sétálhatunk. Ezután a
közelben található Piscia di Gallo-hoz, Korzika egyik legnagyobb és legszebb vízeséséhez túrá-
zunk, mely egy sziklafal oldalából tör elô. Fakultatív kirándulás díja min. 30 fô esetén: 18 Euro/fô.

7. nap
Délelôtt a szállások elhagyása után indulunk Bastia városába. Kompra szállunk, majd a tranzit-
szállás elfoglalása Olaszországban.

8. nap
Reggeli után hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Hazaérkezés Magyarországra a
délelôtti órákban.

Részvételi díj: 84.800 Ft/fô-tôl
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Korzika, a szépség szigete

04.15-05.23 és 09.05-10.15 05.23-06.30 között
között

Részvételi
díj/fô 84.800 Ft/fô 94.800 Ft/fô

Üdülôhelyi illeték 3.900 Ft/fô 3.900 Ft/fô
Komp oda-vissza 70 euro/fô 70 euro/fô

Takarítási díj 10 euro/fô 10 euro/fô

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, megadott ellátás
és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a komp díját, az üdülôhelyi
illetéket, a fakultatív kirándulások, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját.

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: Hotel��� 2 éj Olaszország,

4-6 fôs apartmanokban 6 éj KorzikaEllátás: önellátó



1. nap
Indulás Budapestrôl a hajnali órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Délután
rövid városnézés Padovában. Este a tranzitszállás elfoglalása Toszkánában.

2. nap
Továbbutazás Európa legfestôibb üdülôhelyére, a Sorrentói-félszigetre. Útközben
ismerkedés Nápoly látnivalóival: dóm, királyi palota, Anjou vár, Santa Lucia part,
Umberto Galéria, régészeti múzeum, szabadprogram, majd ellátogatunk a herculaneu-
mi ásatásokhoz. Este a szállások elfoglalása a Sorrentói - félszigeten.

3. nap
Pihenés a tengerparton, szabadprogram. Fakultatív kirándulás Olaszország legszebb
partszakaszán a gyönyörû Amalfiba: dóm, Szent András sírja. Ha az idôjárás engedi
látogatás a Smaragd barlangba, majd Positano városába. Kirándulás ára: 35 euro/fô
min. létszám 25 fô

4. nap
Pihenés a tengerparton, szabadprogram. Fakultatív kirándulás Capri szigetére, melyet
sokan a világ legszebb szigetének tartanak. Séta Capri és Anacapri városokban, ismer-
kedés a nevezetességekkel, lehetôség a híres Kék-barlang megtekintésére (idôjárás
függô). Kirándulás ára: 65 euro/fô min. létszám 25 fô

5. nap
Pihenés a tengerparton, szabadprogram. Fakultatív kirándulás a „pokol bejáratához”,
a Solfatara kísérteties kráterében tanulmányozzuk a vulkanikus jelenségeket: kénes
gázok, gôzök, bugyborékoló iszap. Ezt követôen a Nápoly Versailles-ának tartott
Casertai királyi palota és kert megtekintése, mely a Világörökség része. Délután
visszaérkezés a szálláshelyre. Kirándulás ára: 20 euro/fô min. létszám 25 fô
Esti fakultatív program: Sorrento by night - hangulatos városnézés. Program ára:
8 Euro/fô. (Igény esetén a program bôvíthetô egy hangulatos tarantella zenés show-
val, díja: + 25 euro/fô.)

6. nap
Reggeli után utazás Rómába, ismerkedés az örök város látnivalói-
val: Piazza Navona, Patheon, Spanyol lépcsô, Trevi kút. Este a szál-
láshely elfoglalása Toszkánaában.

7. nap
Reggeli után dimbes-dombos toszkán tájon utazunk keresztül,
rövid pihenô Bolognaban. Itt találjuk Európa legôsibb egyetemét,
városközpontja máig épségben ôrzi középkori képét. Városnézés
során megtekintjük a Piazza Nettuno, a Piazza Maggiore épülete-
it, Bologna jelképévé vált két egymás felé dôlô XII. sz.-ban épült
ferde tornyot. Hazaérkezés Budapestre éjfél körül.

+ 1 nap hosszabbítási lehetôség Rómában

Délelôtt a Vatikáni múzeumok és a Szent Péter bazilika megtekintése, majd a
Lateráni Szent János bazilika, Szent lépcsô, Colosseum és a Forum Romanum
látnivalóival ismerkedünk. Szállás Róma környékén. Program ára: 12.900.-Ft/fô

Részvételi díj: 99.900 Ft/fô

Részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás, megadott ellá-
tás és az idegenvezetés költségét. Nem tartalmazza a fakultatív kirándu-
lások, a belépôjegyek és az utasbiztosítás díját. Csoportos BBP biztosítás
köthetô. Vacsora igényelhetô: 15.900.-Ft/fô/6 alkalom

Üdülôhelyi illeték: 14 euro/fô, helyszínen fizetendô

Augusztus és szeptemberi idôpontoknál felár fizetendô: 3.400 Ft/fő

38 fô alatti csoportlétszám esetén felár: 10.000.-Ft/fô.

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 6 éj hotel���
Ellátás: reggeli,

félpanzió igényelhetô
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Róma és Sorrentói - félsziget csodái



1.nap
Indulás a hajnali órákban. Folyamatos utazás rövid pihenôkkel. Este a szállások elfoglalása a toszkán
tengerparton Cecina térségében.

2.nap
Szabadprogram, fürdési lehetôséggel vagy fakultatív kirándulás Toszkána egyik legszebb városába
Siena-ba, ismerkedés a város látnivalóival: Dóm, Keresztelô kápolna, fôtér. Ezt követôen
Montereggioni középkori, kis településén teszünk egy sétát. Program díja: 20 euro/fô min. 25 fô ese-
tén.

3.nap
Szabadprogram, fürdési lehetôséggel vagy fakultatív kirándulás az „Öt föld” mesés tájára, a Cinque
Terre Nemzeti Parkba. Hajóval fedezhetjük fel a sziklák oldalában megbúvó mesés kis halászfalvakat.
Elsônek Riomaggiore városával ismerkedünk, ahonnan a La Via dell’Amore, azaz a Szerelmesek Ösvé-
nyén egy könnyed gyalogtúrával fedezzük fel a lenyûgözô táj szépségét, majd a Cinque Terre gyöngy-
szeméhez, Monterosso hangulatos falvacskájába érünk, hogy ki-ki kedve szerint felfrissüljön az azúr-
kék tengerben és élvezze a mediterrán hangulatot. Program ára: 20 Euro/fô + hajójegy kb.25 euro
min. 25 fô esetén.

4.nap
Szabadprogram, fürdési lehetôséggel vagy fakultatív kirándulás a „középkor Manhattanjébe” San
Gimignanoba, a tornyok városába. Séta a középkori utcákon, majd a híres tornyok tetejérôl élvez-
hetjük a kilátást a gyönyörû toszkán tájra. Ezt követôen Volterra hangulatos városát fedezzük fel.
Program díja: 20 euro/fô min. 25 fô esetén.

5.nap
Szabadprogram, fürdési lehetôséggel vagy fakultatív kirándulás Tirrén-tenger kis szigetére,
Napóleon otthonába, az Elba-szigetre. Piombino kikötôjében hajóra szállunk és alig egyórás hajó-
út után megérkezünk Portoferrano kikötôjébe. Elsétálunk a festôi történelmi városközpontba.
Lehetôség van a Napóleon-villa meglátogatására, ahol a múzeumban láthatjuk halotti maszkját is.
Szabadidô, majd visszautazás szálláshelyünkre. Program ára: 50 Euro/fô hajójeggyel együtt, min.
25 fô esetén.

6.nap
Szabadprogram, fürdési lehetôséggel vagy fakultatív kirándulás Pisaba, ahol a román építészet
gyönyörû épületeit találjuk: Dóm, Campo Santo, Ferde torony a Csodák terén. Ezt követôen láto-
gatás Luccaba Puccini szülôvárosába, ahol megtekintjük a gyönyörû óvárost sikátoraival, patinás
palotáit és fôterét. Program díja: 30 euro/fô min. 25 fô esetén.

7.nap
Szabadprogram, fürdési lehetôséggel vagy fakultatív kirándulás a „toszkán fôvárosba”,
Firenzébe: Santa Croce templom, Dóm, Giotto harangtornya, Keresztelôkápolna, Ponte Vecchio,
Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Pitti palota. Program díja: 40 euro/fô min. 25 fô esetén.

8.nap
Délelôtt hazaindulás, folyamatos utazás megszakításokkal. Érkezés Magyarországra éjfél
körül.

Részvételi díj: 57.400 Ft/fô-tôl

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedést, szállás és az ide-
genvezetés költségeit. Nem tartalmazza a fakultatív kirándulások, a
belépôjegyek, és a biztosítás díját. Üdülôhelyi illeték: kb. 12 euro/fô,
helyszínen fizetendô

Idôpontok: 2015. 04. 18-25 2015. 05. 16-23 2015. 09. 05-12
2015. 09. 12-19, 09. 19-26

Részvételi
díj/fô 57.400 Ft 61.800 Ft 63.800 Ft

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 4 fôs holiday home

(2 háló + nappali felszerelt konyhával, fürdôszoba)Ellátás: önellátó
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Nyaralás Toszkána tengerpartján



1. nap
Indulás a késô esti órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel Szerbián keresztül,
éjszaka az autóbuszon.

2. nap
Kora délután érkezés a Kotori öbölben található szálláshelyünkre. Szabadprogram,
pihenés a tengerparton.

3. nap
Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív program lehetôség: Séta a mûkin-
csekkel teli Cetinje városában, majd Budva, Montenegró leghangulatosabb városa
következik. Kicsiny félszigeten fekszik, a kulturális örökség bölcsôje. Ódon utcácskák,
barátságos üzletecskék és hangulatos vendéglôk, kávézók várják az idelátogatókat.
Szabad program, fürdési lehetôséggel. Délután visszautazás a szállásra. A kirándulás
díja: 20 euro/fô (min. 25 fô)

4. nap
Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív program lehetôség: hajókirándu-
lás Mamula-Zanjice-Kék barlang útvonalon. Žanjice gyönyörû nyílttengeri strand,
melyet olajfaliget szegélyez; hangulatos, teraszos vendéglôi finom helyi specialitá-
sokat kínálnak. A Kék-barlang - kb. 18 m magas cseppkôbarlang, melynek foszforesz-
káló türkizkék vize egyedülálló látvány, egy kis fürdôzéssel egybekötve mindenkinek
maradandó élményt nyújt. AMamula sziget - a Kotor-i öböl bejáratánál található, cso-
dálatos erôdítménnyel, történelmi látnivalókkal, kitûnô strandolási lehetôséggel.
A programok sorrendje az idôjárástól függôen változhat. Elôfordulhat, hogy az idôjá-
rás miatt a program egy része módosul, illetve elmarad. Ez azonban ritka és a program
árát nem befolyásolja. A kirándulás díja: 25 euro/fô (min. 25 fô)

5. nap
Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív program lehetôség: Kirándulás
az „Adria királynôje”-ként ismert Dubrovnikba, a dalmát tengerpart legszebb váro-
sába: Pile kapu, Mincena torony, Szt. Balázs templom, Orlando-oszlop, Onofrio kút,
Szûz Mária katedrális. Délután visszautazás a szállásra, ahol jut még idônk egy kis
fürdésre is. A kirándulás díja: 25 euro/fô (min. 25 fô esetén)

6. nap
Szabad program, pihenés a tengerparton. Fakultatív program lehetôség:
Körbeutazzuk a Kotori-öblöt. Perast reneszánsz palotáiról híres. Innen egy kis ha-
jóval meglátogatjuk a helybeliek csodatévô ikonját a Szirti Madonna szigeten.
Ezután a mesés Kotor városába látogatunk, mely Horthy és a magyar tengerészek
emlékeit ôrzi (Tengerészeti Múzeum). Szûk, sikátoros utcái, mediterrán hangulatú
terei igazán egyedülállóvá teszik az UNESCO által világörökséggé nyilvánított tele-
pülést. Délután Tivat érintésével visszautazás a szállásra. A kirándulás díja: 20 euro/fô
(min. 25 fô esetén)

7. nap
A szállások elhagyása a reggeli órákban. Kirándulás a látványos, függôleges
sziklafalakkal határolt Moraca folyó szurdokában. Megtekintjük a híres Moraca
kolostort, mely a pravoszláv egyház legértékesebb örökségei közé tartozik.
A hegyi kolostort 1252-ben alapították, kupoláját 13-14. századi freskók és kö-
zépkori ikonok díszítik. Hazaindulás a délutáni órákban Magyarországra
Szerbián keresztül, folyamatos utazás rövid pihenôkkel.

8. nap
Hazaérkezés a hajnali órákban, az elôzô napi indulás függvényében.

Részvételi díj: 46.900 Ft/fô-tôl

Részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, és az idegenve-
zetés költségeit. Nem tartalmazza az ellátás, a helyi idegenforgalmi adó, a
fakultatív kirándulások, a belépôjegyek és az utasbiztosítás költségét.

Montenegró, a Balkán-félsziget
ékszerdoboza
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Idôpontok április, május, október július, augusztus június, szeptember

Részvételi
díj/fô 46.900 Ft 62.900 Ft 52.900 Ft
üd. helyi díj 3.600 Ft/fô 3.600 Ft/fô 3.600 Ft/fô
+1 éj
hosszabbítás 4.900 Ft/fô 6.900 Ft/fô 5.400 Ft/fô

Félpanzió
reggeli+vacs. 15 euro/fô/nap 15 euro/fô/nap 15 euro/fô/nap

csak
vacsora 10 euro/fô/nap 10 euro/fô/nap 10 euro/fô/nap
Hoteles elhelyezéssel kérje ajánlatunkat!

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 4 fôs kétlégterû apartman (5 éj)Ellátás: önellátó, reggeli, vacsora igényelhetô

Egyéb fakultatív program lehetôség: Kirándulás Bosznia egzotikus
világába: Mostarban megtekintjük az ôsi belvárost, és a romjaiból
felépített 500 éves Öreg-hidat, mely a Világörökség része. Az út
mentén található Pocitelj hangulatos városa, mely kedvelt kirán-
dulóhely. Citadelláját Mátyás király építtette, alatta egy szent
dzsámi, minaret, török fürdô látványa fogad. Lehetôség van ellá-
togatni a híres zarándokhelyre, Medjugorjébe is. Romantikus
hágók mentén érkezünk montenegrói szálláshelyünkre. A kirán-
dulás díja: 25 euro/fô (min. 25 fô esetén).



1. nap
Indulás a déli órákban, folyamatos utazás rövid pihenôkkel, éjszaka az autóbuszon.

2. nap
Érkezés Bulgáriába, szállások elfoglalása Sunny Beach, Ravda vagy Sveti Vlas környékén. Szabadprogram.

3. nap
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.

4.nap
Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulás Szozopolba, ahol a hangulatos
óvárossal ismerkedünk. Az árusok által kínált bôráruk, ezüst ékszerek, és szuvenírek gazdag választé-
ka kitûnô lehetôséget nyújt az ajándékvásárlásra. Ezt követôen áthajózunk a Ropotamo folyó deltáj-
án, ahonnan betekintést nyerünk a nemzeti park élôvilágába. Ebéd. Kora délután Burgaszban kötünk
ki, ahol némi szabad program után indulunk vissza a szállásunkra. Program ára: 38 Euro/fô (min. 20
fô esetén)

5. nap
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.

6. nap
Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulás: napunkat az Aladzha szikla
kolostorral kezdjük, ez a gyönyörû történelmi kincs egy cseppkôbarlang belsejében található, a hely
hangulata magával ragadó. Ezt követôen ebéd Várnában. Várna, Bulgária „tengeri fôvárosa” ôsko-
ri, középkori, reneszánsz, és modern palotákat, mûemlékeket, építészeti látványosságokat kínál. A
nap folyamán megtekintjük a híres Delfinárium 40 perces mûsorát, mely nagyszerû élményeket
kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Program ára: 35 euro/fô (min. 20 fô esetén)

7. nap
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.

8. nap
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Esti fakultatív program – folklór est: egy tipikus bolgár
falu megtekintése, ahol ízelítôt kapunk az egykori bolgár nép szokásaiból. A vendégek szórakoz-
tatásáról gazdag folklór mûsor gondoskodik, az est fénypontja a parázstánc. A szórakoztató
mûsor közben vacsorát fogyasztanak a vendégek, amelyhez vörös és fehér bor társul. Program
ára: 30 Euro/fô (min. 20 fô esetén)

9. nap
Délelôtt a szállások elhagyása (09.00 órakor) Hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenôkkel.
Éjszaka az autóbuszon.

10. nap
Hazaérkezés a déli órákban.

Nyaralás Bulgáriában

Részvételi díj: 77.900 Ft/fô-tôl

Részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás, megadott
ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza a fakultatív pro-
gramok, belépôjegyek és az utasbiztosítás díját. Csoportos betegség-,
baleset-, poggyászbiztosítás köthetô. A fakultatív kirándulások min. 20
fô esetén indulnak.

Részvételi: 05.01-06.15 és 06.16-07.02 és 07.03-08.25 között
díj Ft/fô 09.08-10.15 között 08.26-09.07 között
Hotel ���

félpanzióval 77.900 Ft/fô 93.800 Ft/fô 112.800 Ft/fô
Apartman

önellátással 66.400 Ft/fô 72.900 Ft/fô 78.400 Ft/fô

Üdülôhelyi

illeték 3.000 Ft/fô 3.000 Ft/fô 3.000 Ft/fô

Idôpont: 2015.
Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: hotel���
Ellátás: félpanzió
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1. nap
Indulás a hajnali (05.00) órákban Budapestrôl. Útközben látogatás a Plitvicei-tavak
Nemzeti Parkba, mely Európa egyik legszebb természeti csodája - kristálytiszta vizû
tavak, vízesések, zúgók, források, erdôk káprázatos együttese. Barangolás a
Világörökség részét képezô nemzeti parkban. A gyalogösvényen kívül kisvonattal és
kishajóval is körbejárható a tórendszer. Este a szállás elfoglalása Sibenikben.

2. nap
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.

3. nap
Szabadprogram, pihenés a tengerparton, vagy fakultatív kirándulás Dalmácia egyik
kihagyhatatlan látnivalójához, a Krka Nemzeti Parkba, mely, gyönyörû látványt nyújtó
zuhatagjairól híres. Könnyed túra a vízesésrendszer körül, ahol mintegy 100 m széles
víztömeg 5 teraszról, 17 lépcsôn keresztül zuhan alá. Ezt követôen látogatás egy elbû-
völô tengerparti városba Sibenikbe. Séta a hegyoldalba épült girbe-gurba utcákon,
ódon házak és meghökkentô toronyórák között. Kirándulás ára (min. 25 fô esetén):
15 euro/fô + belépô a nemzeti parkba.

4. nap
Szabadprogram, pihenés a tengerparton, vagy fakultatív kirándulás Splitbe, mely a
Világörökség része. Sétánk során barangolunk a középkori házak közötti sikátorok-
ban, és megtekintjük a Diocletianus-palotát, valamint a fôtér velencei mintára épült
palotáit. Innen utunk Trogirba vezet, mely a mediterrán vidék egyik kedvenc úti célja.
Kirándulás ára: 15 euro/fô (min. 25 fô esetén)

5. nap
Szabadprogram, pihenés a tengerparton, vagy fakultatív kirándulás az „Adria király-
nôje”-ként ismert Dubrovnikba, a dalmát tengerpart legszebb városába: Pile kapu,
Mincena torony, Szt. Balázs templom, Orlando-oszlop, Onofrio kút, Szûz Mária
katedrális. Kirándulás ára: 40 euro/fô (min. 25 fô esetén)

6. nap
Szabadprogram, pihenés a tengerparton, vagy fakultatív kirándulás Bosznia egzoti-
kus világába:Mostarban megtekintjük az ôsi belvárost, és a romjaiból felépített 500
éves Öreg-hidat, mely a Világörökség része. Az út mentén található Pocitelj hang-
ulatos városa, mely kedvelt kirándulóhely. Citadelláját Mátyás király építtette, alat-
ta egy szent dzsámi, minaret, török fürdô látványa fogad. Lehetôség van elláto-
gatni a híres zarándokhelyre, Medjugorjébe is. Kirándulás ára: 25 euro/fô (min. 25
fô esetén)

7. nap
Szabadprogram, pihenés a tengerparton, szállás.

8. nap
Búcsúzunk Dalmáciától, hazaindulás Magyarországra. Útközben rövid sétát
teszünk Horvátország fôvárosában, Zágrábban: Fôtér, Katedrális, Nemzeti Színház,
Óváros. Hazaérkezés Budapestre késô este. Hazaindulás Magyarországra.

Részvételi díj: 49.900 Ft/fô-tôl

A részvételi díj tartalmazza az autóbusz közlekedést, szállást és az idegenvezetés
költségeit. Nem tartalmazza a fakultatív kirándulások díját, a belépôjegyek és az
utasbiztosítás díját.
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Dalmácia, gyöngyszemei

Idôpontok 05.09-23 között és 09.05-12. között 05.23-06.20 és
9.12-10.10 között 08.29-09.09 között

Részvételi
díj/fô 49.900 Ft 53.900 Ft 73.900 Ft
üd. helyi díj 2.900 Ft/fô 2.900 Ft/fô 2.900 Ft/fô Idôpont: 2015.

Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 4 fôs holiday home

(2 háló + nappali felszerelt
konyhában, fürdôszoba)Ellátás: önellátó



Az Adria-Holiday Utazási Iroda által szervezett utazások utazási feltételei
1. Az ADRIA-HOLIDAY UTAZÁSI IRODA KFT. 3525 Miskolc, Kazinczy út 10. fsz. 4.

továbbiakban (Iroda) által szervezett utazásokra, szolgáltatásokra a Ptk. 6:238 –
6:250 § és a 6:254 §-ban valamint az utazási és utazást közvetítô szerzôdésrôl szóló
234/2003 (XII.16) Korm.rendelettel módosított 213/1996 (XII. 23) és a 191/2003 (XI.
26.) Korm. rendelettel módosított 281/2008 (XI.28) Korm.rendeletben, és az alábbi
feltételekben foglaltak az irányadók.
Az Adria-Holiday Utazási Iroda adatai:
Székhelye: 3525 Miskolc, Kazinczy u 10. fsz. 4.
Tel/Fax: 46/508-688, 508-689. Ügyeleti telefon: 06/20/2038831
Adószám: 13099505-2-05, Cégj.sz.: 05-09-010627
MKH bejegyzési száma: U-000412, Banksz.: 11734004-20467221
Az Adria Holiday Utazási Iroda Kft mûködéséhez elôírt vagyoni biztosítékra szer-
zôdést kötött az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (Címe: 1091 Buda-
pest, Üllôi út 1., telefon: 06-1-476-5604). A vagyoni biztosíték területi hatálya az
Adria Holiday Utazási Iroda által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi
utazás. A biztosítás kötvényszáma VBB63416/109322 összege 26.400 ezer Ft
(huszonhatmillió-négyszázezer forint) célja az utazásszervezôi tevékenységbôl
adódó esetleges károk megtérítése. E-mail: adriaholiday@adriaholiday.hu;
Web: www.adriaholiday.hu

2. Az utazási szerzôdés létrejön amennyiben az utas a szolgáltatást megrendelte, az
elôleget befizette, az Adria Holiday a megrendelést elfogadta és a jelentkezést
nyilvántartásba vette. A hátralék befizetésével kapcsolatban az Adria Holiday
külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas ezen feltételt nem teljesíti, az Adria
Holiday a megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll az utazási felté-
telekben rögzített lemondási költséget felszámítani (10. pont). Sztornó/útlemon-
dási biztosítás köthetô az Adria Holiday Utazási Irodánál kizárólag a szerzôdés
megkötésének napjától számított 5 napon belül, mely az elôleg összegével együtt
utalandó a számlán szereplô határidôig. Ha az utas a sztornó biztosítást a BBP-vel
együtt köti meg, a részvételi díj 3%-t, ha BBP (betegség-, baleset-, poggyászbiz-
tosítás) nélkül köti meg, a részvételi díj 5%-t köteles megfizetni sztornó biztosítás
fejében.

3. Az utazás idôtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását és minôségét
jelen szerzôdésen és mellékletén kívül az Adria-Holiday által kiadott utazási aján-
lat tartalmazza. Az utazási ajánlatban foglaltak jelen szerzôdés elválaszthatatlan
részét képezik, különös tekintettel a részvételi díjban figyelembe vett progra-
mokra és a részvételi díjban nem szereplô, külön felszámításra kerülô díjakra.
Az e szerzôdésben szereplô, utazási ajánlatban történô változásról az Adria-Holi-
day írásban köteles tájékoztatni az Utast. Az Adria Holiday min. 10 fôs létszám
esetén vállalja az utasok által kért 1 településen való csatlakozási lehetôséget.
Ez alatti létszám esetén a csatlakozási helyet az Adria Holiday határozza meg.
Az Adria Holiday Utazási Iroda az utazás megkezdése elôtt megmaradt helyeit
esetenként kedvezményes áron értékesíti. Ebben az esetben a korábban teljes árat
fizetô Utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, idô-
közben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok ré-
szére nem biztosíthatók. Körutazásoknál, városlátogatásoknál a programok
sorrendjének változtatási jogát fenntartjuk.

4. Az Utas az utazás megrendelésével egyidejûleg részvételi díj elôleget fizet, mely
az utazás részvételi díjának 40%-a. A megfizetett elôleg garantálja, hogy az ily
módon lefoglalt helyeket az utazási iroda más utasnak nem értékesíti. A teljes
részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díjának megfize-
tése az utazás megkezdése elôtt 30 nappal esedékes, kivéve ha a külföldi köz-
remûködôvel kötött szerzôdés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.
A részvételi díj elôleg megfizetett összege 3.000,-Ft eljárási díj kivételével teljes
egészében visszajár az utasnak, ha a szerzôdéstôl legfeljebb az utazás megkez-
dése elôtt 45 nappal eláll.

5. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplô szolgáltatások árát,
az iroda eljárási díját, a szervezés költségét illetve az ÁFÁ-t foglalja magában.

6. Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, a közlekedési költségek (ideértve az üzem-
anyagköltségeket) megváltozása vagy az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó,
illeték és egyéb kötelezô terhek (üdülôhelyi díj, rep.téri illeték), valamint a de-
viza- forint árfolyamok mértékének idôközi változása miatt az Adria Holiday a
részvételi díjat az utazás megkezdése elôtt legkésôbb 20 nappal felemelheti.
A díjemelés indokát és mértékét az iroda az Utassal írásban közli. Ha a részvételi
díj emelése a 8 %-ot meghaladja, az utas az errôl kapott értesítéstôl számított
3 napon belül elállhat a szerzôdéstôl és a befizetett összeg az utasnak teljes egé-
szében visszajár. Árainkat 300 Ft/1 Euro, 245 Ft/1 CHF és 370 Ft/1 GBP árfolyamig
garantáljuk.

7. Az Utas jogosult az utazási szerzôdésben megjelölt utazásban való részvétel jogát
harmadik személy részére engedményezni. Az Utas köteles errôl az Adria-Holiday-t
haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezésbôl eredô igazolt többletköltsé-
geket az engedményes viseli, az utas az engedményezést megelôzôen keletkezett
szerzôdéses kötelezettségei alól csak akkor mentesül, ha ezeket az engedményes
átvállalta.

8. Az Adria-Holiday legkésôbb az utazás megkezdése elôtt 20 nappal írásban tett
nyilatkozattal elállhat az utazási szerzôdéstôl, ha az utazást a szerzôdéskötéskor
elôre nem látható-az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot ve-
szélyeztetô-külsô körülmény veszélyezteti, a jelentkezôk létszáma a meghirdetett
legalacsonyabb résztvevô számot (min. 40 fô) nem éri el.

9. Ha az iroda az utazási szerzôdéstôl eláll, az Utas – az eredetivel azonos értékû he-
lyettesítô szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az irodának lehetô-
sége van. Ha a helyettesítô szolgáltatás magasabb értékû, a díjkülönbözet az Utast
terheli, ha alacsonyabb értékû, az iroda köteles a díjkülönbözetet az Utasnak meg-
téríteni. – követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését.

10. Az Utas az utazás megkezdése elôtt az utazási szerzôdéstôl írásban tett nyilat-
kozattal elállhat. Ha az Utas azért áll el, mert a díj emelkedésének mértéke meg-
haladja a 8%-ot, vagy az iroda az utazási szerzôdésben foglaltakat lényegesen
módosítani kívánja, illetve a program lényegesen megváltozott, az Utast a 9.
pontban meghatározott jogosítványok illetik meg. Ha az Utas egyéb okból áll el:
az Adria-Holiday csak az eljárási díjat 3.000,-Ft/fô igényelheti, ha az Utas az elál-
lás jogát legkésôbb az utazás megkezdése elôtt 45 nappal gyakorolja. Ha az Utas
az utazás megkezdése elôtt 45 napon belül eláll a szerzôdéstôl (lemond) vagy az
Utas egyéb okokból (pl. útlevél, személyi igazolvány, vízum hiánya vagy hatósági
elutasítás stb. miatt) nem vehet részt az utazáson, úgy az alábbi költségeket kell
az Iroda részére megfizetnie: 45-35. napon belüli elálláskor a részvételi díj 40%-
át, 34-25. napon belüli elálláskor a részvételi díj 60%-át, 24-15 napon belüli elál-
láskor a részvételi díj 70%-át, 14 -8. napon belüli elálláskor a részvételi díj 80%-át,
7-0 napon belüli ill. az utazási idô alatti elálláskor, vagy ha az Utas az utazáson
az elállás bejelentése nélkül nem vesz részt a részvételi díj 100%-át kell megfi-
zetnie az Iroda részére. (Speciális esetekben a külföldi partnerekkel kötött szer-
zôdések alapján ezek a feltételek változhatnak pl.: Angliai utazás esetén az un.
holiday home-ban történô elhelyezésnél 60 nappal az indulást megelôzôen elál-
lást nem áll módjában az Irodának elfogadnia, mivel angol partnerük kártérítés
követelése ezen idôtartamokon belül a teljes részvételi díjra vonatkozik! Repü-
lôjegy foglalások lemondásánál a légitársaságok feltételei az irányadók. Olasz-
országi egyéni szállásfoglalások lemondási díja: a foglalás idejétôl a lefoglalt
idôszak elôtti 45.napig a lemondási díj 16.000.-Ft/ apartman, 45-35. napon belül
a részvételi díj 40%-át, 34-25. napon belül a részvételi díj 60%-át, 24-15 napon
belül a részvételi díj 70%-át, 14 -8. napon belül a részvételi díj 80%-át, 7-0 napon
belül a részvételi díj 100%-át kell megfizetnie az Iroda részére.

11. A 10-es pont szerinti költségtérítés megfizetése (a befizetés részvételi díj elôleg-
bôl történô levonás) az Utas elállásától számított 8 napon belül történik.

12. Az Adria-Holiday a szerzôdésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel,
ha a szolgáltatást közremûködôje vagy közvetítôje útján teljesíti.

13. Az Adria-Holiday utazásszervezôi tevékenységével kapcsolatos polgári jogi fele-
lôsségi szabályok (Ptk. 6:248.-6:249 §) alkalmazása során a sztrájk, háborús és po-
litikai konfliktus, a közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó,
valamint a légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelôsségi
korlátozása a (Ptk. 6:248.-6:249) olyan lehetetlenülési oknak minôsülnek, ame-
lyért egyik fél sem felelôs, s mindkét fél érdekkörén kívül merült fel.

14. Ha az Adria-Holiday az utazást nem a szerzôdésnek megfelelôen teljesíti, köte-
les részvételi díjat arányosan leszállítani. Nincs mód a részvételi díj leszállítására,
ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából nem vette igénybe.

15. Az Adria-Holiday fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) kategórián belüli vál-
toztatására, valamint a programok azonos értékû és jellegû programokra való
felcserélésére, kivételes esetekben. A változásról, amennyiben módunkban áll,
értesítjük Utasainkat.

16. A nem szerzôdésszerû teljesítésbôl eredô igény érvényesítésének feltétel, hogy az
Utas a kifogását a helyszínen az utaskísérônek – ennek hiányában a helyszíni szol-
gáltatónak – haladéktalanul bejelentse, aki köteles azt jegyzôkönyvezni. Az Utas
a nem szerzôdésszerû teljesítésbôl fakadó igényét a hazaérkezését követôen ha-
ladéktalanul, de legkésôbb 3 munkanapon belül az Adria-Holiday írásban a hely-
színi jegyzôkönyvvel együtt jelentheti be. A fentiek elmaradása esetén az
Adria-Holiday a kár megtérítésének kötelezettsége alól mentesül. A bejelentett
kárigény indokoltságát az Adria-Holiday köteles megvizsgálni és a kárigény be-
jelentésétôl számított 30 napon belül az Utast írásban tájékoztatni.

17. Ha a szerzôdés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, az Adria-Holiday az Utas
érdekében szükséges intézkedéseket megteszi és azok költségét az Utasnak meg-
elôlegezi. Az intézkedés költsége az Adria-Holiday-t terheli, ha a szerzôdés tel-
jesítése neki felróható vagy érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el.

18. Az utazás során az Utasnak felróható okból bekövetkezô, a szerzôdési feltéte-
lektôl eltérô teljesítés esetén az Utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.

19. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas köz-
vetlenül tartozik felelôsséggel.

20. Az Utas poggyászának ôrizetérôl, felügyeletérôl az utazás során saját maga gon-
doskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megôrzés céljából az Adria-Holiday
vagy megbízottja átvette.

21. Az Utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél-, vízum,
vám-, deviza-, egészségügyi- és egyéb) jogszabályokat megtartani. A jogszabá-
lyok be nem tartása vagy megszegése miatt keletkezett károk és többletköltsé-
gek az Utast terhelik. Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt az
utazásban nem vehet részt, az Adria-Holiday jogosult vele szemben a teljes rész-
vételi díjat érvényesíteni.

22. Szerzôdô felek ezen szerzôdésbôl fakadó, valamint az utazással kapcsolatos min-
den vitás kérdést megpróbálnak békés úton, tárgyalások révén rendezni, és csak
ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz, mely viták elbírálása a Mis-
kolci Városi Bíróság kizárólagos illetékessége.



Iroda: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 10.

Tel. / fax: +36 46 508-688, +36 46 508-689

Eng. szám: U-000412

Facebook: https://www.facebook.com/adriaholiday

Honlap: www.adriaholiday.hu

E-mail: adriaholiday@adriaholiday.hu


